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Додаток 6

(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0110000 Селищна рада (головний розпорядник)

0110000 Селищна рада (відповідальний виконавець)

0110000 Державне управління 2126078 2126078

0116030 6030 0620 "Організація благоустрою населених пунктів".

276148 276148

30683 30683

408017 408017

45335 45335

560172 560172

62241 62241

0117368 7368 0490

331669 331669

до рішення селищної ради "Про внесення змін до бюджету Воскресенської 
селищної ради на 2019 рік" ХХХУІ сесії 8 скликання № 1 від  30.08.2019року

Уточнений розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/ відповідного виконавця, найменування бюджетної 

програми/підпрограми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування об"экта выдповыдно до проектно-кошторисноъ 
документацыъ

Строк реалізації об"єкта 
(рік початку і завершення)

Загальна вартість об'єкта, 
гривень

Обсяг видатків бюджету 
розвитку гривень

Рівень будівельної 
готовності об'єкта на 

кінець бюджетного періоду 
%

"Реконструкція вуличного освітлення вул.Шаповаленка, 
пров.Інгульський (від ТЛ-30) в с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області (субвенція з обласного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку об"єднаних територіальних громад ).

Співфінансування з селищного бюджету на  "Реконструкцію вуличного 
освітлення вул.Шаповаленка, пров.Інгульський (від ТЛ-30) в 
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області (до субвенції з 
обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку об"єднаних територіальних громад ).

"Реконструкція вуличного освітлення вул.Миру, вул.Панищівська, 
пров.Карпа Островерха (від ТП-922) в с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області (субвенція з обласного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку об"єднаних територіальних громад ).

Співфінансування з селищного бюджету на "Реконструкцію вуличного 
освітлення вул.Миру, вул.Панищівська, пров.Карпа Островерха (від 
ТП-922) в с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області (до 
субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку об"єднаних 
територіальних громад ).

"Реконструкція вуличного освітлення вул.Панищівська,вул.Гоголя (від 
ТП-936) в с.Калинівка Вітовського району  Миколаївської області 
(субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку об"єднаних 
територіальних громад ).

 Співфінансування з селищного бюджету на"Реконструкцію вуличного 
освітлення вул.Панищівська,вул.Гоголя (від ТП-936) в с.Калинівка  
Вітовського району Миколаївської області (до субвенції з обласного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку об"єднаних територіальних громад ).

 "Виконання інвестиційних проектів за рахунок 
субвенцій з інших бюджетів" "Реконструкція вуличного освітлення вул.Чайки, вул. 

Жовтнева (від ТП-368) в с.Пересадівка Вітовського району 
Миколаївської області" (субвенція з обласного бюджету  
місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого 
розвитку)



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/ відповідного виконавця, найменування бюджетної 

програми/підпрограми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування об"экта выдповыдно до проектно-кошторисноъ 
документацыъ

Строк реалізації об"єкта 
(рік початку і завершення)

Загальна вартість об'єкта, 
гривень

Обсяг видатків бюджету 
розвитку гривень

Рівень будівельної 
готовності об'єкта на 

кінець бюджетного періоду 
%

0117368 7368 0490

36852 36852

337465 337465

37496 37496

100000

0617325 7325 0443

0617361 7361 0490

644041 644041

х х х УСЬОГО х х х 2773359 х

Селищний голова О.ШАПОВАЛОВ

Головний бухгалтер Н.ЧЕРНЕНКО

 "Виконання інвестиційних проектів за рахунок 
субвенцій з інших бюджетів"

Співфінансування з селищного бюджету на"Реконструкцію 
вуличного освітлення вул.Чайки, вул. Жовтнева (від ТП-368) в 
с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області" (до 
субвенції з обласного бюджету  місцевим бюджетам на 
реалізацію мікропроектів місцевого розвитку)

"Реконструкція вуличного освітлення вул.Шевченка, 
пров.Пушкаревського, пров.П"ятанчука (від ТП-368) в 
с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області" 
(субвенція з обласного бюджету  місцевим бюджетам на 
реалізацію мікропроектів місцевого розвитку)

Співфінансування з селищного бюджету на  "Реконструкцію 
вуличного освітлення вул.Шевченка, пров.Пушкаревського, 
пров.П"ятанчука (від ТП-368) в с.Пересадівка Вітовського 
району Миколаївської області" (до субвенції з обласного 
бюджету  місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів 
місцевого розвитку)

Відділ освіти,культури,молоді та спорту 
Воскресенської селищної ради 647 281 647 281

"Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 
культури та спорту"

 Оплата експертизи кошторисної частини проектної 
документації за робочим проектом "Нове будівництво 
спортивного майданчика для міні-футболу із штучним 
покриттям по вул. Шевченка, 160, у с.Пересадівка Вітовського 
району Миколаївської області"

3 240 3 240

"Співфінансування інвестиційних проектів, що  
реалізуються за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку"

Видатки для реалізації проєкту "Реконструкція  
Воскресенської ЗОШ по вул.Горького,66 в смт.Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області (співфінансування  
до субвенції ДФРР)
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