
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

згідно з відомчою і програмною 

класифікаціями видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Обсяг видатків бюджету 

розвитку, тис.гривень

Найменування об’єкта 

відповідно до проектно-

кошторисної 

документації

Строк реалізації 

об’єкта 

(рік початку і 

завершення)

Загальна 

вартість об’єкта, 

тис.гривень

Рівень готовності 

об’єкта на кінець 

бюджетного періоду, 

%

 Обсяг видатків 

наступних 

бюджетних 

періодів для 

завершення 

об’єкта, 

тис.гривень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000
Старосалтівська селищна рада 

(головний розпорядник)

0110000
Старосалтівська селищна рада 

(відповідальний виконавець)

0117310 7310 0443
Будівництво об`єктів житлово-

комунального господарства
223,293

Міні-проект "Реконструкція 

озера дошкільного 

навчального закладу ясла-

садка "Барвінок-100" смт 

Старий Салтів, Вовчанського 

району Харківської області" 

(ІІ етап)

2 019 235,045

0117310 7310 0443
Будівництво об`єктів житлово-

комунального господарства
20,000

Реконструкція системи 

газопостачання приєднаного 

до ГРМ топкової 

Старосалтівського будинку 

культури за адресою: вул. 

Перемоги 21 смт. Старий 

Салтів Вовчанський р-н 

Харківська область"

2 019

0117340 7340 0443
Проектування, реставрація та охорона 

пам"яток архітектури
549,433

Виготовлення науково-

дослідних та науково-

проектних робіт: "Ремонтно-

реставраційні роботи "Будинку 

культури ім. Т.Г. Шевченка" за 

адресою: вул. Центральна, 28, 

с. Кирилівка, Вовчанський 

район, Харківська область 

(пам"ятка архітектури 

місцевого значення "Будинок 

культуи ім. Постишева", охор. 

№662)

2 019 549,433

Додаток 6 до рішення LXI  сесії  VII скликання від 

24.09.2019 року № 2933

"Про внесення змін до селищного бюджету  на 2019 рік"

Розподіл видатків бюджету розвитку за об’єктами
1
 у 2019 році

1



0117367 7367 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках реалізації заходів, спрямованх 

на розвиток системи охорони здоров"я 

у сільській місцевості

2 374,262

Будівництво нової будівлі 

амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини 

№2 по вул. Миру, 33-а, с. 

Старий Салтів, на території 

Старосалтівської селищної 

ради Вовчанського району, 

Харківської області

2018-2019 9 110,0 50,7 4 490,5

Х Х Х УСЬОГО 3166,988 Х Х Х Х Х

1 
 Відповідно до статті 71 Бюджетного кодексу України за об’єктами  розподіляються кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та 

соціальної інфраструктури.

 Старосалтівський селищний голова                                        Е.П. Коновалов
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