
 

 

Уточнений розподіл коштів бюджету розвитку Мостівської сільської ради за об'єктами у 2019 році 

                                                                               

Код Програмної 
класифікації 

видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів 

Код Типової 

програмної 
класифікації 

видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів 

Код Функціональної 

класифікації видатків 
та кредитування 

бюджету 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів 

Найменування об'єкта відповідно до 

проектно-кошторисної документації 

Строк реалізації 

об'єкта (рік 
початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 
об'єкта, 

гривень 

Обсяг 

видатків 
бюджету 

розвитку, 

гривень 

Рівень будівельної 

готовності об'єкта 
на кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 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 

покрівлі та утеплення 

зовнішніх огороджувальних 

конструкцій  Сухобалківської 

ЗОШ I-III ступенів в с.Суха 

Балка,вул. Центральна,1 

Доманівського району, 

Миколаївської області».  

 2019   27000    

0611020 1020 0921 Надання загальної 

середньої освіти 

загальноосвітніми 

навчальними закладами(в 

т.ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при 

школі),спеціалізованими 

школами, ліцеями, 

гімназіями,колегіумами  

Придбання спеціальних 

засобів корекції 

психофізичного розвитку для 

осіб з особливими освітніми 

потребами по Мостівському 

НВК 

2019  8026  

0611020 1020 0921 Надання загальної 

середньої освіти 

загальноосвітніми 

навчальними закладами(в 

т.ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при 

Експертиза кошторисної 

документації проекту 

будівництва «Капітальний 

ремонту корпусу №3 

Мостівського НВК по 

вул..Степовій 60,в с.Мостове 

2019  5400  

Додаток 6 
до рішення Мостівської сільської ради №10 від 20.06.2019 р. «Про внесення змін до бюджету 

Мостівської сільської ради на 2019 рік» 



школі),спеціалізованими 

школами, ліцеями, 

гімназіями,колегіумами  

Доманівського району 

Миколаївської області» 

0117461 7461 0456 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

 експертиза по об’єкту 

«Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по в. 

Шкільній з під’їздом до 

корпусів №1 і №2 Лідіївської 

ЗОШ I-II ступенів та 

фельдшерсько-акушерського 

пункту в 

с.Лідіївка,Доманівського 

району Миколаївської області» 

2019  10000  

0617362 7362 0490 Виконання інвестиційних 

проектів в рамках 

формування 

інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад 

виконання проекту  

«Капітальний ремонт покрівлі 

та утеплення зовнішніх 

огороджувальних конструкцій  

Сухобалківської ЗОШ I-III 

ступенів в с.Суха 

Балка,вул.Центральна,1 

Доманівського району, 

Миколаївської області». 

2019  2719700  

0611020 1020 0921 Надання загальної 

середньої освіти 

загальноосвітніми 

навчальними закладами(в 

т.ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при 

школі),спеціалізованими 

школами, ліцеями, 

гімназіями,колегіумами  

Придбання предметів 

довгострокового 

користування 

  57811  

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х 2827937 Х 

 Сільський голова                                                     Бабанська Н.В. 



 

 




