Додаток 6
до рішення (позачергової) сесії районної ради
"Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік"
від 17.07.2018

Зміни переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 1
грн.
Код програмної
класифікації
Код
видатків та
ТПКВКМБ /
кредитування
3
ТКВКБМС
місцевих
2
бюджетів

Код ФКВКБ4

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
Разом видатків на
будівництва
поточний рік
об’єктів на
майбутні роки

0200000

Зіньківська районна державна адміністрація

119 000,00

0210000

Зіньківська районна державна адміністрація

119 000,00

0212000

Охорона здоров’я

-74 259,00

0212010

2010

0212110

2110

2111

2111

0217300

7300

0217320

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню

0726

Первинна медична допомога населенню
Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико- Капітальні видатки
санітарної) допомоги
Будівництво та регіональний розвиток
Будівництво
призначення

7320

об'єктів

Капітальний ремонт покрівлі харчоблоку Зіньківської
ЦРЛ по вул. І.Петровського, 21 в м. Зіньків

соціально-культурного

7322

0443

0610000

19 000,00
193 259,00

-700 000,00

Будівництво медичних установ та закладів
Реконструкція суміщеної покрівлі на шатрову над
операційним блоком та влаштування водостічної системи і
карнизу покрівлі Зіньківської ЦРЛ за адресою м. Зіньків,
вул. І. Петровського, 21 в Полтавській області

0600000

19 000,00

193 259,00
Реконструкція суміщеної покрівлі головного корпусу
Зіньківської центральної районної лікарні на шатрову за
адресою м. Зіньків, вул. І. Петровського, 21 в Полтавській
області

0217322

-93 259,00

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

893 259,00

2 438 165,00
2 438 165,00
Капітальний ремонт заміна віконних та дверних блоків
Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2
Зіньківської районної ради Полтавської області по вул.
Воздвиженська, 20 в м. Зіньків Полтавської області

400 000,00

Капітальний ремонт підлоги спортзалу Л-Будищанської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної
ради Полтаської області

160 000,00
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Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Шилівській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів по вул. Центральна, 32 в
с. Шилівка Зіньківського району Полтавської області
Капітальний ремонт заповнень віконних та дверних прорізів
Великопавлівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів по
вул. Олега Кошового, 10 в с. Велика Павлівка Зіньківського
району Полтавської області

0611020

1020

0921

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

Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Тарасівській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 21 в с.
Тарасівка Зіньківського району Полтавської області
Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків у
Малобудищаській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, вул.
Молодіжна 5-б, в с. М-Будища Зіньківського району
Полтавської області
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в Опішнянській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Зіньківської районної
ради Полтавської області по вул. Соборна, 18 в смт. Опішня
Зіньківського району Полтавської області

0617300

7300

0617320

7320

0617321

7321

Будівництво освітніх установ та закладів

Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки

Всього видатків
на завершення
Разом видатків на
будівництва
поточний рік
об’єктів на
майбутні роки

210 000,00

210 000,00

210 000,00

160 000,00

290 000,00

Капітальний ремонт по заміні віконних блоків та дверних
блоків у Артелярщінській ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.
Центральна, 40 в с. Артелярщина Зіньківського району

23 165,00

Капітальний ремонт по заміні віконних блоків та дверних
блоків у Кирило-Ганнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. 40річчя Перемоги, 29-а в с. Кирило-Ганнівка Зіньківського
району

20 000,00

Будівництво та регіональний розвиток
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення

0443

Загальний обсяг
фінансування
будівництва

755 000,00
755 000,00
Реконструкція зовнішньої каналізаційної мережі Зіньківської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 (виготовлення
проектно-кошторисної документації)

65 000,00

Реконструкція спортивного майданчика В-Павлівської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної
ради Полтавської області

710 000,00

Реконструкція приміщень К.Ганівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів с. К.Ганіівка Зіньківського району
Полтавської області

-20 000,00
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1000000

1010000
1014000
1014030

4000
4030

0824

1014060

4060

0828
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Відділ культури, туризму, молоді та спорту
Зіньківської районної державної адміністрації

456 000,00

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

456 000,00

Культура і мистецтво
Забезпечення діяльності бібліотек

440 000,00
3 500,00
6 500,00

Капітальні видатки
Капітальні видатки

Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та інші клубних Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) будинку
закладів
культури в с. Бірки Зіньківського району Полтавської області

280 000,00

Капітальний ремонт та впровадження енргозберігаючих
заходів будинку культури Ч-Федорівської сільської ради по
вул. Першотравнева, 3а в с. Човно-Федорівка Зіньківського
району Полтавської області

150 000,00

1015000

5000

Фізична культура і спорт

16 000,00

1015040

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

16 000,00

1015041

5041

Утримання та фінансова підтримка спортивних Капітальні видатки
споруд
Відділ управління майном спільної власності
територіальних громад Зіньківського району

16 000,00

0810

3100000

-15 200,00

Відділ управління майном спільної власності

-15 200,00

3110000
3110100

3110150

територіальних громад Зіньківського району
Державне управління

0100

0150

0111

3710000

3719770

-15 200,00

Фінансове управління Зіньківської районної
державної адміністрації
Фінансове управління Зіньківської районної
державної адміністрації

3700000

3719000

-15 200,00

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

430 000,00

Міжбюджетні трансферти

9000
9770

430 000,00

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

430 000,00
Капітальні трансферти органам державного управління
інших рівнів

430 000,00

Всього

Заступник голови районної ради

3 427 965,00
С. В.Загорулько
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4

