Додаток №5
до рішення 18 сесії 8 скликання Барської міської ради
від 18.12.2017 року
"Про бюджет Барської міської ОТГ на 2018 рік"

Перелік об`єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1
(грн.)
Код програмної
класифікації
видатків та Код ТПКВКМБ
кредитування
3
/ ТКВКБМС
місцевих
бюджетів

2

О113241

4

Назва об’єктів відповідно до
проектно- кошторисної документації;
тощо

0150

3241

0114030

4030

0117350

7350

Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
Забезпечення діяльності бібліотек

Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки

Всього видатків
на завершення
будівництва
об’єктів на
майбутні роки

Разом
видатків на
поточний
рік

Барська міська рада придбання компютерної
техніки

50000,00

КЗ Центр реабілітації "Еверест" придбання
спецвелосипедів для прогулянки, фотокамери.

60000,00

Барська районна бібліотека
Бібліотека с.Антонівка

Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
Будівництво освітніх установ та закладів

7321

підписка
періодичних
видань

21500,00

Барська міська рада

300000,00

Барська міська рада

1200425,00

1.Виготовлення ПКД по капітальному ремонту
спортивного комплексу по вул..Врублевського, 35,
м.Бар
О117321

Загальний обсяг
фінансування
будівництва

Барська міська рада

0100000

0110150

Код ФКВКБ

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

2.Виконання робіт по «Реконструкції з заміною покрівлі
та перекриття будівлі навчального корпусу початкових
класів ЗОШ І-ІІІ ст.. №3, по вул..Героїв Майдану, 1 в
м.Бар»
3. «Реконструкція будівлі ДНЗ №1 /заміна вікон,

40000,00

265425,00

895000,00

дверей, утеплення фасадів/

О117330

7330

Будівництво інших обєктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної
власності

КП "Бар-благоустрій"

955000,00

1. Реконструкція кладовища

755000,00
200000,00

2. Реконструкція освітлення

О117461

7461

0117670

7670

0118330

8330

0119770

9770

Утримання та розвиток автомобільних доріг та КП "Бар-благоустрій"
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 1.Капітальний ремонт дорожнього покриття
місцевого бюджету
вул.Чернишевського від перехрестя з
вул.С.Руданського до перехрестя з
вул.Дорошенко/,
2.Капітальний ремонт дорожнього покриття по
вул. Дорошенка від перехрестя з
вул.Чернишевського до перехрестя з вул.Героїв
Майдану,
3.Капітальний ремонт дорожнього покриття по
вул. М.Залізняка

авансові платежі

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

КП Барське КВУВКГ "Барводоканал" /придбання
моторів, насосів/

190600,00

Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів

КП "Бар-благоустрій" «Нове будівництво
сміттєсортувального комплексу на території
Івановецької сільської ради Барського району
Вінницької області»

250000,00

Інші субвенції з місцевого бюджету

до районного бюджету на виготовлення ПКД по
капітальному ремонту приміщення поліклініки КУ
"Барська районна лікарня"

100000,00

5149525,00

Всього
1

2022000,00

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 програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
3
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від
02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

Секретар

Подуфалов В.М.

