Додаток
5
до рішення ХL сесії районної ради
VІІ скликання від 18 грудня 2018 р.
в редакції рішення ХLІІ сесії районної ради
VІІ скликання від 12.02.2019 р.

Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році

Код
Програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів

Код
Типово
Код
Найменування головного
ї
розпорядника коштів
програ Функціона
льної
місцевого бюджету /
мної
класиф класифіка відповідального виконавця,
ції
найменування згідно з
ікації
Типовою програмною
видаткі видатків
та
класифікацією видатків та
в та
кредитування місцевих
кредит кредитува
ння
бюджетів
ування
місцеви бюджету
х
бюджет

(грн.)

Найменування об’єкта
відповідно до проектнокошторисної документації

Строк
реалізац
ії
Загальна
об’єкта
вартість
(рік
об’єкта,
початку
гривень
і
заверше
ння)

Дергачівська районна
державна адміністрація

0200000

Обсяг
видатків
бюджету
розвитку,
гривень

569642

(головний розпорядник)

Дергачівська районна
державна адміністрація

0210000

569642

(відповідальний виконавець)

КНП "Центр первинної
медико-санітарної
допомоги" Дергачівського
району (відповідальний
виконавець)

0230000

0232111

2111

О726

Первинна медична допомога
населенню

569642

Капітальні трансферти
підприємствам (установам,
організаціям)

2019

Управління освіти,
культури і туризму
Дергачівської РДА

0600000

569642

49705068

(головний розпорядник)

Управління освіти,
культури і туризму
Дергачівської РДА

0610000

0611020

О617363

1020

7363

О921

О490

(відповідальний виконавець)
Надання загальної середньої
освiти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. Капітальний ремонт
школою-дитячим садком,
iнтернатом при школi),
спецiалiзованими школами,
Капітальні придбання
лiцеями, гiмназямиї,
колегiумами
Будівництво
фізкультурнооздоровчого
комплексу
на
території Дергачівського ліцею
№ 2 Дергачівської районної ради
Харківської області за адресою:
Харківська область, м. Дергачі,
вул. Садова,8
Капітальний ремонт по утепленню
частини будівлі Слатинського
навчально-виховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів - дошкільний заклад"
Дергачівської районної ради,
Харківської області, за адресою:
62321, Дергачівський район,
Харківська область ,смт. Слатине,
вул. Центральна, 17 (коригування)
Капітальний ремонт по
утепленнючастинибудівлі
Дергачівського ліцею № 2
Дергачівськоїрайонної ради,
Харківськоїобласті, за адресою:
Виконання інвестиційних
62302, Харківська область,
проектів в рамках здійснення Дергачівський район, м.Дергачі,
заходів щодо соціальновул.Садова, 8 (коригування)
Капітальний ремонт по утепленню
економічного розвитку окремих
частини будівлі
територій (включаючи
Великопроходівськго навчальноспівфінансування)
виховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів - дошкільний заклад"
Дергачівської районної ради,
Харківської області, за адресою:
62331, Харківська область,
Дергачівський район, с.Великі
Проходи, вул. Іллінська,32
(коригування)

49705068

2019

25917347

2019

4091715

20182019

4260006

20182019

2000000

20182019
2400000

20182019

2600000

Рівень будівельної
готовності об’єкта на
кінець бюджетного
періоду, %

Код
Програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів

Код
Типово
Код
Найменування головного
ї
розпорядника коштів
програ Функціона
льної
місцевого бюджету /
мної
класиф класифіка відповідального виконавця,
ції
найменування згідно з
ікації
Типовою програмною
видаткі видатків
та
класифікацією видатків та
в та
кредитування місцевих
кредит кредитува
ння
бюджетів
ування
місцеви бюджету
х
бюджет

Найменування об’єкта
відповідно до проектнокошторисної документації

Капітальний ремонт по утепленню
частини будівлі Солоницівського
навчально-виховного комплексу
"Спеціалізована загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів з поглибленим
вивченням іноземної мови дошкільний заклад "Перлина"
Дергачівської районної ради,
Харківської області, за адресою:
62370, Харківська область,
Дергачівський район,
смт.Солоницівка, вул. Пушкіна,
17а (коригування)
реконструкція приміщення тиру
КЗ "Дергачівський ліцей № 3"

0617321

0614060

7321

4060

О443

О828

Будівництво1 освітніх установ
та закладів (Програма
економічного і соціального
розвитку Дергачівського
району на 2018 рік)

Строк
реалізац
ії
Загальна
об’єкта
вартість
(рік
об’єкта,
початку
гривень
і
заверше
ння)

3000000
2019

3300000

виготовлення проектнокошторисної документації та
реконструкція існуючої нежитлової
будівлі під дошкільний навчальний
заклад за адресою: Харківська
область, Дергачівський район, с.
Безруки, вул. Шевченка, 22Б

2019

450000

Капітальні придбання

2019

186000

2019

1500000

Забеспечення діяльності
Капітальний ремонт
палаців i будинки культури,
клуби та iншi клубних закладів

Рівень будівельної
готовності об’єкта на
кінець бюджетного
періоду, %

20182019

КЗОЗ РТМО
"Дергачівська районна
центральна лікарня"

О700000

Обсяг
видатків
бюджету
розвитку,
гривень

1990000

(головний розпорядник )

КЗОЗ РТМО
"Дергачівська районна
центральна лікарня"

О710000

1990000

(відповідальний виконавець)

О712010

О717322

2010

7322

О731

Будівництво1 медичних
установ та закладів (Програма
О443 економічного і соціального
розвитку Дергачівського
району на 2018 рік)

Капітальні трансферти
підприємствам (установам,
організаціям)
Будівництво зовнішніх теплових
мереж лікарні ім.. П.М.Агеєнка
смт. Вільшани (за адресою:
вул..Вільна, 1, смт. Вільшани,
Дергачівський район, Харківська
область)
КЗОЗ
РТМО
„Дергачівська центральна районна
лікарня”.

2019

1490000

2019

500000

Управління праці та
соціального захисту
населення (головний
розпорядник)
Управління праці та
соціального захисту
населення (відповідальний
виконавець)

0800000

0810000

О490

0817370

7370

24000

24000

Реалізація інших заходів щодо
соціально-економічного
розвитку територій ( (РП
Капітальні придбання
підтримки надання соціальних
послуг на 2019-2023 роки)

2019

24000

Фінансове управління
Дергачівської РДА

3700000

1783105

(головний розпорядник)

Фінансове управління
Дергачівської РДА

3710000
3719770

Дергачівська центральна
районна лікарня

(відповідальний виконавець)

9770

О180

Інші субвенції

Всього

Голова районної ради

1783105
Капітальні трансферти місцевим
радам

2019
0

1783105
0

54071815

Г.ЛАЗАРЄВ

0

