Додаток №5
до рішення міської ради
від 06 травня 2016 р. №6

Перелік об"єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
тис. грн
Код
Код
програмної
Код функціотимчасової
класифі-кації
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Найменування
класифікації
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класифікації
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видатків та
кредитувидатків та класифікацією видатків та кредитування
кредитування
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кредитування
місцевого бюджету
місцевого
місцевого
бюджету
бюджету
бюджету
1

2

3

4

Органи місцевого самоврядування
010116

070101

100102

100203
150101

180409

0111

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

5
Придбання комп’ютерної та офісної
техніки(комп’ютера в комплекті,проектор,
фотоапарат,віфдеокамера)
Капітальний ремонт1 поверху адмінприміщення та
сходової клітини Баштанської міської ради по
вул.Баштанської міської ради в
м.Баштанка,Миколаївської області

Дошкільні заклади осіти

0910

Капітальний ремонт житлового
фондумісцевих органів влади

0610

0620
0490

0490

Благоустрій,міст,сіл,селищ
Капітальні вкладення
Внески органів влади та
Автономної Республіки Крим та
органів місцевого самоврядування в
статутні фонди субєктів
підприємницької діяльності

Капітальний ремонт внутрішніх мереж водопроводу та
каналізації в ДНЗ"Дюймовочка" по вул.Баштанської
республіки,11 в м.Баштанка,Капітальний ремонт 1
поверху (кухні та дитячої вбиральні)ДНЗ№3
"Чебурашка" по вул.Карла Маркса№21м.Баштанка,
придбання обладнання
ПКД "Капітальний ремонт будівлі гуртожитку та
інженерних споруд по вул.Сизоненка,5 в
м.Баштанка"та ПКД "Капітальний ремонт будівлі та
інженерних споруд по вул.Промислова,17А в
м.Баштанка"
ПКД "Капітальний ремонт доріг по вул.Плієва та 40
років Перемоги, ПКД"Капітальний ремонт тротуару по
вул.Баштанської республіки",придбання
пам’ятника"Героям Небесної Сотні та борцям за Незалежність України"
, комплексу вуличного відеоспостереження
Коригування та експертиза ПКД"Реконструкція
ДНЗ"Теремок" по вул.Яновського,2 м.Баштанка
,"Реконструкція дамби-переїзду ставка на території
Баштанської міської ради Баштанського району"

Загальний обсяг
фінансування
будівництва

6

Відсоток
Всього видатків
завершеності
на завершення
будівництва
будівництва
об"єктів на
об"єктів на
майбутні роки майбутні роки

7

8

Разом видатків
на 2016 рік

Зміни+;-

Разом з
урахуванням змін

9

10

11

77,000 +70,00

147,000

+55,00

55,000

372,000

372,000

46,000

46,000

230,000 +166,00

+37,00

396,000

37,000

Поповнення статутного фонду
КП"Місьводоканал" та КП"Добробут"

1459,000 -580,00

879,00

Субвенція районному бюджету
інші субвенції
250380

0180

+980,00

980,00

Всього

Головний бухгалтер

2184,000 +728,00

В.М.Солонар

2912,000

