Додаток № 7
до рішення районної ради
від 02.02.2018 року № 508

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.

Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів

Код ВКВ/
ТПКВКМБ

Код
ФКВКБ

Назва об’єктів відповідно до проектнокошторисної документації тощо

Райдержадміністрація (головний
розпорядник)
Райдержадміністрація (відповідальний
виконавець)
Будівництво об"єктів соціально-культурного
призначення

02
02
0217320

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

7320

0217321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Будівництво дитсадка на 80 місць в
с.Боржавське, вул.Івана Франка 51,
Виноградівського району з супровідними
роботами

0217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціальноекономічного розвитку територій

Капітальні видатки

0217620

7620

0217622

7622

0470

0218420

8420

0830

Розвиток готельного господарства та туризму
Реалізація програм і заходів в галузі туризму
та курортів
Інші заходи у сфері засобів масової інформації

Всього видатків
Відсоток
Загальний обсяг завершеності на завершення Разом видатків
будівництва
будівництва
на поточний
фінансування
об'єктів на
об’єктів на
рік
будівництва
майбутні роки майбутні роки

8 441 900

100

0

85 000

8 441 900

100

0

85 000

8 441 900

100

0

25 000

8 441 900

100,0

25 000

20 000
20 000

Капітальні видатки

20 000

Капітальні видатки

20 000

06

Управління освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації (головний розпорядник)

150 000

06

Управління освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації (відповідальний
виконавець)

150 000
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Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів

0611020

Код ВКВ/
ТПКВКМБ

1020

Код
ФКВКБ

0921

07
2110

0712111

2111

0717360

7360

0717361

7361

0726

0490

08
3240

0813242

3242

Капітальні видатки

150 000

Відділ охорони здоров'я
райдержадміністрації (відповідальний
виконавець)
Первинна медична допомога населенню
Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги
Виконання інвестиційних проектів

375 000

375 000
175 000
Капітальні видатки

175 000
200 000

Співфінансування інвестиційних проектів, що Капітальний ремонт приймального
реалізуються за рахунок коштів державного відділення районної лікарні
фонду регіонального розвитку

200 000

Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації (головний розпорядник)

08

0813240

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

Назва об’єктів відповідно до проектнокошторисної документації тощо

Відсоток
Всього видатків
Загальний обсяг завершеності на завершення Разом видатків
фінансування
будівництва
будівництва
на поточний
будівництва
об’єктів на
об'єктів на
рік
майбутні роки майбутні роки

Відділ охорони здоров'я
райдержадміністрації (головний розпорядник)

07

0712110

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

1090

Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації (відповідальний
виконавець)
Інші заклади та заходи
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
Всього

30 000

30 000
30 000
Капітальні видатки

30 000
8 441 900

640 000
2

Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів

Код ВКВ/
ТПКВКМБ

Код
ФКВКБ

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

Заступник голови районної ради

Назва об’єктів відповідно до проектнокошторисної документації тощо

Відсоток
Всього видатків
Загальний обсяг завершеності на завершення Разом видатків
фінансування
будівництва
будівництва
на поточний
будівництва
об’єктів на
об'єктів на
рік
майбутні роки майбутні роки

А.А.Сверенко

3

