Додаток 3
до рішення Новенської селищної ради
"___" _________ 2018 року № ____

Розподіл коштів бюджету розвитку смт. Нового за об"єктами на 2019 рік
грн.
Код
Код типової
Код
програмної
програмної функціональкласифікації класифікації
ної
видатків та
видатків та
класифікації
кредитування кредитування видатків та
місцевого
місцевого
кредитування
бюджету
бюджету
бюджету

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

Новенська селищна рада (головний розпорядник)
Новенська селищна рада (відповідальний виконавець)

0100000
0110000
0111000

1000

0111010

1010

0111090

Назва об’єктів відповідно до проектнокошторисної документації тощо

Строк
реалізації
об'єкта (рік
початку і
завершення)

1090

1 000 000,00
1 000 000,00
105 200,00

Освіта
0910

Дошкільна освіта

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми

Придбання вхідних дверей

придбання баяна

0116000

6000

6011

2019

2019

20 000,00

2019

25 000,00

2019

18 200,00

Житлово-комунальне господарство
0620

42 000,00
63 200,00

проект на ввід в експлуатацію
будівлі ШЕВ "В гостях у казки"
придбання комп"ютера та
мультикор (кабель концертний)
0116011

Загальна
вартість
об'єкта,
гривень

Рівень
будівельної
Обсяг видатків готовності об'єкта
бюджету
на кінець
розвитку,
бюджетного
гривень
періоду, %

867 625,00

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

867 625,00

Капітальні монтажні ремонтні
роботи по встановленню
зовнішнього освітлення масиву
«Західний», головна дорога
перевулків вул. Західна,
Центральна, Каштанова

2019

150 000,00

Капітальний ремонт
водопостачання буд. № 17 по вул.
Металургів

2019

50 000,00

Капітальний ремонт водовідведення
буд. № 11 по вул. Металургів

2019

50 000,00

Капремонт стиків буд. №7 по вул.
Металургів

2019

150 000,00

Капремонт стиків буд. №32 по вул.
Металургів

2019

50 000,00

Капремонт отмостки буд. №8 по
вул. Металургів

2019

147 625,00

Капітальні монтажні ремонтні
роботи по встановленню
зовнішнього освітлення масиву
«Східний», вул. Калинова та
Вишнева

2019

150 000,00

Код
Код типової
Код
програмної
програмної функціональкласифікації класифікації
ної
видатків та
видатків та
класифікації
кредитування кредитування видатків та
місцевого
місцевого
кредитування
бюджету
бюджету
бюджету

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

Назва об’єктів відповідно до проектнокошторисної документації тощо

Капремонт ліфтів буд. №9/2, 33/2,
31/1, 32/1 по вул. Металургів

РАЗОМ

Заступник селищного голови з економічних питань

Строк
реалізації
об'єкта (рік
початку і
завершення)

Загальна
вартість
об'єкта,
гривень

Рівень
будівельної
Обсяг видатків готовності об'єкта
бюджету
на кінець
розвитку,
бюджетного
гривень
періоду, %

2019

120 000,00

1 000 000,00

Семенюк
Лактіна О.В.
Г.І.

