Додаток 5
до рішення сесії районної ради
"Про внесення змін до показників
районного бюджету на 2019 рік"
від 20.02.2019

Зміни розподілу коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році
Код Типової
Код Програмної
Код
Найменування головного розпорядника
програмної
класифікації
Функціонально
коштів місцевого бюджету/ відповідального
класифікації
видатків та
ї класифікації
видатків та
виконавця, найменування бюджетної програми
кредитування
видаткіів та
кредитування
згідно з Типовою програмною класифікацією
місцевих
кредитування
місцевих
видатків та кредитування місцевих бюджетів
бюджетів
бюджету
бюджетів

0100000
0110000
0110100

0110150

Рівень будівельної
Строк реалізації
Загальна
Обсяг видатків готовності об’єкта
об'єкта (рік
вартість об'єкта,
бюджету
на кінець
початку і
гривень
розвитку, гривень бюджетного періоду,
завершення)
%

Зіньківська районна рада
Зіньківська районна рада
Державне управління

0100

0150

Найменування об’єкта відповідно до проектнокошторисної документації

0111

грн.

0,00
0,00
0,00

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

2019

20 000,00
20 000,00
20 000,00

20 000,0

0200000

Зіньківська районна державна адміністрація

0,00

2 737 800,00

0210000

Зіньківська районна державна адміністрація

0,00

2 737 800,00

0212000

Охорона здоров’я
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
Будівництво та регіональний розвиток

0,00

562 100,00

Капітальні видатки

0212010

2010

0217300

7300

0217322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Реконструкція системи гарячого водопостачання Зіньківської
ЦРЛ з використанням альтернативних джерел енергії для
задоволення санітарно-гігієнічних вимог у лікарні, шляхом
встановлення сонячних колекторів

0217363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій

Капітальні видатки

0219000

9000

0219800

9800

0600000
0610000
0611000

1000

0731

2019
0,0

775 700,0

2019

1 100 000,0

0,00

Субвенція з місцевого бюджету державному
Капітальні трансферти органам державного управління
бюджету на виконання програм соціальноінших рівнів
економічного розвитку регіонів

2019

Відділ освіти Зіньківської районної державної
адміністрації
Відділ освіти Зіньківської районної державної
адміністрації
Освіта
Капітальні видатки

1 875 700,0

2018-2019

Міжбюджетні трансферти

0180

562 100,0

2019

300 000,00
300 000,0

0,00

2 967 710,00

0,00

2 967 710,00

0,00

1 333 610,00
70 000,0
1

Код Типової
Код Програмної
Код
Найменування головного розпорядника
програмної
класифікації
Функціонально
коштів місцевого бюджету/ відповідального
класифікації
видатків та
ї класифікації
видатків та
виконавця, найменування бюджетної програми
кредитування
видаткіів та
кредитування
згідно з Типовою програмною класифікацією
місцевих
кредитування
місцевих
видатків та кредитування місцевих бюджетів
бюджетів
бюджету
бюджетів

0611020

1020

0921

0611150

1150

0990

0611161

1161

0990

0617300

7300

0617321

0617363

7321

7363

0443

0490

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

Найменування об’єкта відповідно до проектнокошторисної документації

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

2018-2019

193 920,0

Капітальний ремонт приміщень спортивного залу
Ставківського навчально-виховному комплексу
"загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад" Зіньківської районної ради по вул.
Шкільна, 4 в с. Ставкове Зіньківського району Полтавської
області

2018-2019

900 000,0

Капітальний ремонт покрівлі одноповерхового корпусу
Човно-Федорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Зіньківської районної ради Полтавської області

2019

38 690,0

2019

38 000,0

2019

93 000,0

Методичне забезпечення діяльності навчальних
Капітальні видатки
закладів
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
Капітальні видатки
освіти
Будівництво та регіональний розвиток

Будівництво освітніх установ та закладів

Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій

Рівень будівельної
Строк реалізації
Загальна
Обсяг видатків готовності об’єкта
об'єкта (рік
вартість об'єкта,
бюджету
на кінець
початку і
гривень
розвитку, гривень бюджетного періоду,
завершення)
%

0,0

1 634 100,0

Реконструкція суміщеної покрівлі на шатрову
двоповерхового навчального корпусу Човно-Федорівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної
ради Полтавської області

2018-2019

20 100,0

Реконструкція суміщеної покрівлі на шатрову будівлі
Дейкалівськоого опорного закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради Полтавської області

2019

85 000,0

Капітальні видатки

2019

1 529 000,0

0800000

Управління соціального захисту населення
Зіньківської районної державної адміністрації

0,00

238 300,00

0810000

Управління соціального захисту населення
Зіньківської районної державної адміністрації

0,00

238 300,00

0,0

238 300,0

0813000

0813104

3000

3104

Соціальний захист та соціальне забезпечення
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю

Капітальний ремонт фундаментів та фасаду будівлі
територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) за адресою м. Зіньків, вул.
Дроздівська, буд. 125

2019

238 300,0
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Код Типової
Код Програмної
Код
Найменування головного розпорядника
програмної
класифікації
Функціонально
коштів місцевого бюджету/ відповідального
класифікації
видатків та
ї класифікації
видатків та
виконавця, найменування бюджетної програми
кредитування
видаткіів та
кредитування
згідно з Типовою програмною класифікацією
місцевих
кредитування
місцевих
видатків та кредитування місцевих бюджетів
бюджетів
бюджету
бюджетів

1000000

1010000
1014000
1014030

1014060

1015000
1015041

4000
4030

4060

Найменування об’єкта відповідно до проектнокошторисної документації

Рівень будівельної
Строк реалізації
Загальна
Обсяг видатків готовності об’єкта
об'єкта (рік
вартість об'єкта,
бюджету
на кінець
початку і
гривень
розвитку, гривень бюджетного періоду,
завершення)
%

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

0,00

1 462 500,00

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

0,00

1 462 500,00

0,00

506 300,00

Культура і мистецтво
0824

0828

Забезпечення діяльності бібліотек

2019

41 000,0

Капітальні видатки

2019

222 800,0

2018-2019

242 500,0

Забезпечення діяльності палаців і будинків
Капітальний ремонт приміщень вестибюльної групи
культури, клубів, центрів дозвілля та інші клубних
комунального закладу районного будинку культури
закладів
Зіньківської районної ради по вул.Воздвиженській, 38
м.Зіньків, Полтавської області

5000

Фізична культура і спорт

5041

Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд

0810

Капітальні видатки

0,0
Капітальний ремонт внутрішнього опорядження приміщень
будівлі спортивного корпусу по вул. Першотравневій, 4 в м.
Зіньків Полтавської області

2018-2019

956 200,0
956 200,0

3100000

Відділ управління майном спільної власності
територіальних громад Зіньківського району

0,00

24 000,00

3110000

Відділ управління майном спільної власності
територіальних громад Зіньківського району

0,00

24 000,00

Громадський порядок та безпека

0,0

24 000,0

3118200

8200

3118230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Капітальні видатки

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

3700000
3710000
3719000

9000

3719800

9800

Міжбюджетні трансферти

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному
Капітальні трансферти органам державного управління
бюджету на виконання програм соціальноінших рівнів
економічного розвитку регіонів

0,00

641 000,00

0,00

641 000,00

0,00

641 000,00

2019

Всього

Заступник голови районної ради

24 000,0

2019

641 000,0

0,00

8 091 310,00

С. В.Загорулько
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