
 

 
 

 

 
 

Додаток 5 

до рішення  LХХХ сесії VII скликання   
від 29.09.2020р №4067 "Про внесення 
змін до селищного бюджету  на 2020"

  

( пункт 4) 

20501000000 

(код бюджету) 

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, 
реконструкції і реставрації об'єкта виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 

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 місцевого бюджету 

Найменування об'єкта будівництва / вид 
будівельних робіт, у тому числі проектні роботи 

Загальна тривалість 
будівництва (рік 

початку і 
завершення) 

Загальна вартість 
будівництва, 

гривень 

Рівень виконання 
робіт на початок 

бюджетного 
періоду, % 

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 
будівництво обєкта у 
бюджетному періоді, 

гривень 

Рівень готовності 
обєкта на кінець 

бюджетного періоду, 
%. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0100000 

  Старосалтівська селищна радаї 
(головний розпорядник) 

    

2762898 

 

0110000 

  

Старосалтівська селищна рада  
(відповідальний виконавець) 

    

2762898 

 

0110150 0150  

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, 
районної ради, районної у місті ради (у 
разі її створення),

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 

   

40000 

 

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 

   

55440 

 

0111020 1020 0921 

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

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 

   

676916 

 

0114060 4060 0828 

Забезпечення діяльності палаців i 
будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів 

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 

  

 

263555  

0115012 5012 0810 
Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з неолімпійських видів 
спорту 

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 

  

 

161168  

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою населених 
пунктів 

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 

   377198  

0117367 7367 0490 

Виконання інвестиційних проектів 
в рамках реалізації заходів, 
спрямованих на розвиток системи 
охорони здоров'я у сільській 
місцевості 

Будівництво нової будівлі 
амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини №2 по вул. 
Миру, 33-а, с.Старий Салтів 

2018-2020  55,00 828929  

0117462 7462 0456 

Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок 
субвенції з державного бюджету 

Капітальний ремонт дороги по вул 
Миру в смт. Старий Салтів 
Вовчанського району Харківської 
області 

  

 

1123100  

X X X УСЬОГО X X X 
 

2762898 X  


