Додаток 5
до рішення сесії районної ради
"Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік"
від 10.10.2017

Зміни переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 1
грн.

Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
2
бюджетів

Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо

Загальний обсяг
фінансування
будівництва

Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки

Всього видатків
на завершення
будівництва
об’єктів на
майбутні роки

Разом видатків на
поточний рік

0300000

Зіньківська районна державна адміністрація

697 100,00

0310000

Зіньківська районна державна адміністрація

697 100,00

0312000

2000

301 000,00

0312010

2010

Охорона здоров’я
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню

Первинна медична допомога населенню

Капітальні видатки

Капітальний ремонт та впровадження енергозберігаючих заходів
в Опішнянській амбулаторії загальної практики сімейної
медицини Зіньківського комунального закладу Зіньківського
центру медикосанітарної допомоги по вул. Нова, 54 селище
Опішня Зіньківського району Полтавської області

256 600,00

32 600,00

0312180

2180

0316300

6300

Будівництво

326 100,00

0316310

6310

Реконструкція суміщеної покрівлі головного корпусу Зіньківської
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
центральної районної лікарні на шатрову за адресою м. Зіньків,
території
вул. І. Петровського, 21 в Полтавській області

326 100,00

4518000

8000

0328300

8300

0318370

8370

Капітальні видатки

1000000
1010000
1011000

1000

Видатки, не віднесені до основних груп
Субвенція іншим бюджетам на виконання
інвестиційних проектів

70 000,00
70 000,00

Субвенція з місцевого бюджету державному
Капітальні трансферти органам державного управління інших
бюджету на виконання програм соціальнорівнів
економічного та культурного розвитку регіонів
Відділ освіти Зіньківської районної державної
адміністрації
Відділ освіти Зіньківської районної державної
адміністрації
Освіта

1 165 285,00

Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) в
Шенгаріївській загальноосвітній школі І-ІІ ст. Зіньківської
районної ради Полтавської області

1011020

1020

70 000,00

1 165 285,00

Капітальні видатки

Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами

11 800,00

435 285,00
85 785,00
234 000,00

1

Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів2

1011020

Код
ТПКВКМБ /
3
ТКВКБМС

1020

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо

Капітальний ремонт заповнень віконних та дверних прорізів
Великопавлівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів по вул.
Надання загальної середньої освіти
Олега Кошового, 10 в с. Велика Павлівка Зіньківського району
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.
Полтавської області
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
Капітальний ремонт приміщення їдальні Човно-Федорівської
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради
колегіумами
Полтавської області

Загальний обсяг
фінансування
будівництва

Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки

Всього видатків
на завершення
будівництва
об’єктів на
майбутні роки

Разом видатків на
поточний рік

30 000,00

-77 500,00

Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Ставківському
навчально-виховному комплексі «загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів - дошкільний навчальний заклад» Зіньківської районної
ради Полтавської області по вул. Шкільна, 4 в с. Ставкове
Зіньківського району Полтавської області

43 000,00

1011170

1170

Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів та інші заходи в галузі освіти

Капітальні видатки

40 000,00

1011190

1190

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

Капітальні видатки

80 000,00

1016300

6300

Будівництво

1016330

6330

2400000

2410000
2414000
2414060

4000
4060

Проведення невідкладних відновлюваних робіт,
будівництво та реконструкція загальноосвітніх
навчальних закладів

730 000,00
Будівництво теплогенераторної на твердому паливі для опалення
приміщень Проценківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Зіньківської
районної ради Полтавської області

400 000,00

Реконструкція вузла обліку природнього газу у Великопавлівській
спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів Зіньківського району
Полтавської області

70 000,00

Реконструкція вузла обліку природнього газу у Дейкалівській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Зіньківського району
Полтавської області

120 000,00

Реконструкція вузла обліку природнього газу у
Лютенськобудищанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
Зіньківського району Полтавської області

140 000,00

Відділ культури, туризму, молоді та спорту
Зіньківської районної державної адміністрації

1 697 978,00

Відділ культури, туризму, молоді та спорту
Зіньківської районної державної адміністрації

1 697 978,00

Культура і мистецтво
Бібліотеки

Капітальні видатки
Капітальні видатки
Капітальний ремонт (заміна дерев"яних віконних блоків на
металопластикові) у Кирило- Ганнівському сільському будинку
культури по вулиці 40-річчя Перемоги, 25 в селі КирилоГаннівка Зіньківського району Полтавської області

1 682 978,00
12 000,00
81 166,00

100 000,00

2

2414090

4090

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади

Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів2

2414090

Код
ТПКВКМБ /
3
ТКВКБМС

4090

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо

Загальний обсяг
фінансування
будівництва

Капітальний ремонт системи опалення Зіньківського районного
будинку культури по вул. Воздвиженська, 38 в м. Зіньків
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади Полтавської області
клубного типу

Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки

Всього видатків
на завершення
будівництва
об’єктів на
майбутні роки

Разом видатків на
поточний рік

742 037,00

Капітальний ремонт вимощення приміщення другого поверху та
опалення сільського будинку культури по вул. Миру, 55 в с.
Покровське, Зіньківського району, Полтавської області

276 775,00

Капітальний ремонт та впровадження енергозберігаючих заходів
приміщення Дамасківського СК

65 000,00

Капітальний ремонт даху приміщення Новоселівського СК

276 000,00

Капітальні видатки

-50 000,00

Капітальний ремонт даху Опішнянської дитячої музичної школи
Зіньківської районної ради по вул. Заливчого,2

180 000,00

2414100

4100

Школи естетичного виховання дітей

2415000

5000

Фізична культура і спорт

15 000,00

5040

Підтримка і розвиток спортивної
інфраструктури

15 000,00

2415040

Капітальний ремонт прибудинкової прохідної зони по вул.
Першотравнева, 4 в м. Зіньків, Полтавської області
2415041

5041

Утримання комунальних спортивних споруд

4518000

8000

Відділ управління майном спільної власності
територіальних громад Зіньківського району
Відділ управління майном спільної власності
територіальних громад Зіньківського району
Видатки, не віднесені до основних груп

4518600

8600

Інші видатки

4500000
4510000

7600000
7610000
7618000

8000

7618370

8370

7618800

8800

470,00

Капітальний ремонт приміщення спортивного залу та зовнішнє
опорядження будівлі по вул. Першотравневій, 4 в м. Зіньків
Полтавської області

14 530,00
22 910,00
22 910,00
22 910,00

Капітальні видатки

9 710,00

Капітальний ремонт зовнішньої водопровідної мережі до гаража з
теплогенераторною по вул. Воздвиженська, 40 в м. Зіньків,
Зіньківського району, Полтавської області

13 200,00

Фінансове управління Зіньківської районної
державної адміністрації
Фінансове управління Зіньківської районної
державної адміністрації
Видатки, не віднесені до основних груп

470 524,00
470 524,00
470 524,00

Субвенція з місцевого бюджету державному
Капітальні трансферти органам державного управління інших
бюджету на виконання програм соціальнорівнів
економічного та культурного розвитку регіонів

20 000,00

Капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів

450 524,00

Інші субвенції
Всього

Заступник голови районної ради

4 053 797,00
С. В.Загорулько

3

