
Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету
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Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування

згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною
3
/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об’єктів відповідно  до проектно- 

кошторисної документації тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності  

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 

поточний рік 

01 Гірська сільська рада 23 117,5 23 737,5

0110000 Гірська сільська рада 23 117,5 23 737,5

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної  ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад.

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування: КЕКВ 3110- 

120,0 в т.ч.: - :придбання  електронної  системи  

голосування

620,0

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства
Капітальний  ремонт  КНС  по  вул Науки

91,8 91,8

0116030 6030 0620 Організація  благоустрою  населених  пунктів 

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування: КЕКВ 3110- 

630,0 в т.ч.: - :придбання саджанців багаторічних 

рослин-49,0,,,,,,,,,,,,,                                              

Капітальний ремонт інших об"єктів: КЕКВ 3132 -

2500,0 в т.ч.:: улашт. огорожі  тротуару  

вул.Центральна ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   

Виготовлення  проектів  на  влаштування  

тротуарів 3132 - 200,00

4 800,0 4 800,0

0117330 7330 0443

Будівництво  інших  об*єктів  соціальної та  

виробничої  інфраструктури  комунальної  

власності

Капітальне будівництво (придбання) інших 

об"єктів: КЕКВ 3122 -2150,0 в т.ч.:   виготовлення 

проекту на будівництво пожежного депо  с.Гора -

100,0 ; виготовлення проекту на будівництво 

зупинок  громадського  транспорту -

100,0;виготовлення проекту на будівництво 

лівневої  системи  по  вул.Центральна 50,0; 

будівництво пожежного  депо 1900,0   

Реконтрукція систем  водопостачання  та  

водовідведення  с.Гора - 1000,0. Виконананя  робіт  

по  проектуванню "Будівництво  спортивного  

комплексу  КЕКВ 3122 -500,0 тис.грн

5 050,0 5 050,0

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток  автомобільних  доріг та 

дорожньої інфраструктури  за рахунок  коштів  

місцевого  бюджету

Капітальний ремонт інших об"єктів:КЕКВ 3132-

2000,0 в т.ч.: :Капітальний ремонт асфальтового 

покриття доріг по вул.. вул.Київська,  Сонячна,  

Басейна технагляд  1,87%;                                 

8 720,2 8 720,2

Додаток № 6

до рішення   Гірської  сільської    ради  № 1142-61-VII від   05.09.2018р.     "Про  внесення змін до 

рішеня  сесії  від 22.12.2017 роуц № 925-48- VII    "Про сільський бюджет  на 2018 рік"                                               

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
1

1



0117670 7670 0490
Внески  до  статутного  капіталу  суб'єктів 

господарювання
Поповнення  статуного  капіталу  КП  "Горянин"

4 400,0 4 400,0

01180130 8130 0320
Забезпечення діяльності місцевої пожежної

охорони

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування: КЕКВ 3110- 21,7 в 

т.ч.: - :придбання пожежного  гидранта, драбини

21,7

0119770 9770 0180 Інші  субвенції 55,5 55,5

Всього 23 117,5 23 759,2

Секретар сільської ради Шершень Л.Ф.
1
 За об’єктами розподіляються кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури (ст. 71 БКУ), інші капітальні видатки за об’єктами не розподіляються.    

2
 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

3
 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
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