Додаток 5
до рішення сесії районної ради
"Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік"
від 12.12.2017

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 /
3
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо

Зіньківська районна державна адміністрація

0300000

2000

2010

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню

Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки

Всього видатків
на завершення
будівництва
об’єктів на
майбутні роки

Разом видатків на
поточний рік

9 699,00

Охорона здоров’я
Капітальні видатки

0312010

Загальний обсяг
фінансування
будівництва

9 699,00

Зіньківська районна державна адміністрація

0310000
0312000

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

-12 808,00
-50 000,00

Капітальний ремонт існуючої ДЕС з встановленням нового дизельгенератора потужністю 85 кВA та улаштування резервної лінії
живлення для електропостачання окремих електроприймачів
Зіньківської ЦРЛ по вул.Івана Петровського, 21 в м. Зіньків

8 560,0

Капітальний ремонт приміщень хірургічно-травматологічного
відділення Зіньківської ЦРЛ по вул. І.Петровського, 21 в м.
Зіньків

37 192,0

Капітальний ремонт приміщення коридору першого поверху
головного корпусу Зіньківської ЦРЛ по вул. І.Петровського, 21 в
м. Зіньків

8 205,0

Капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж дитячого
відділення Зіньківської ЦРЛ по вул. І.Петровського, 21 в м.
Зіньків

-1 000,0

Капітальний ремонт та впровадження енергозберігаючих заходів
стоматологічного відділення, поліклінічного відділення,
головного корпусу першого та другого поверхів Зіньківської ЦРЛ
по вул.Івана Петровського в м. Зіньків

-15 765,0

0316300

6300

Будівництво

22 507,00

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

22 507,00

1000000
1010000
1011000

1000

Відділ освіти Зіньківської районної державної
адміністрації
Відділ освіти Зіньківської районної державної
адміністрації
Освіта

-5 139,00
-5 139,00
-5 139,00
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Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
2
бюджетів

Код
ТПКВКМБ /
3
ТКВКБМС

1011170

1170

Методичне забезпечення діяльності навчальних
закладів та інші заходи в галузі освіти

Капітальні видатки

-5 000,00

1011190

1190

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

Капітальні видатки

-80,00

1200

Здійснення централізованого господарського
обслуговування

Капітальні видатки

1011200

2400000

2410000
2414000

4000

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

4090

4500000
4510000
4510100

0100

304 770,00

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

304 770,00

Культура і мистецтво

304 770,00
54 770,00

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

250 000,00

Відділ управління майном спільної власності
територіальних громад Зіньківського району
Відділ управління майном спільної власності
територіальних громад Зіньківського району
Державне управління

-881,28
-881,28
17 900,0

4510170

0170

4518000

8000

Видатки, не віднесені до основних груп

17 900,0

-21 311,28
Капітальні видатки

8600

4516310

Інші видатки

-4 337,03

Проведення капітального ремонту приміщення залу засідань по
вул.Воздвиженській,40
Капітальний ремонт зовнішньої водопровідної мережі до гаража з
теплогенераторною по вул. Воздвиженська, 40 в м. Зіньків,
Зіньківського району, Полтавської області

-14 311,63
-2 662,62

Будівництво

4516300
6310

Разом видатків на
поточний рік

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

Організаційне,
інформаційно-аналітичне
та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті Капітальні видатки
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад

4518600

Всього видатків
на завершення
будівництва
об’єктів на
майбутні роки

-59,0

Капітальні видатки
2414090

Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території

2 530,0
Будівництво дворової вбиральні

2 563,0

Реконструкція малої архітектурної форми (Дошки пошани) по
вул.Воздвиженській, 40 в м. Зіньків Полтавської області

-33,0

Всього

Заступник голови районної ради

308 448,72
С. В.Загорулько
2

