
(грн.)

1 Компаніївська селищна рада 627000 627000

110150 150 111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності  обласної ради, районної 

ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад

Капітальні видатки (придбання персонального компютерп(ноутбука) 10000 10000

Капітальні видатки (придбання Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування-12400,00грн.  придбання персональних комп’ютера\ноутбука для перших 

класів у кількості 1 одиниці Компаніївського НВО

12400 12400

Капітальні видатки Придбання обладнання і предметів довгострокового користування-

37200,00грн. (придбання персональних комп’ютера\ноутбука для перших класів 

Компаніївська ЗШ І-ІІст. – 2одиниці*12400,00=24800,00грн.

24800 24800

Капітальні видатки  Придбання обладнання і предметів довгострокового користування-

37200,00грн. (придбання персональних комп’ютера\ноутбука для перших класів для 

Голубієвицька ЗШ І-ІІ ст.. – 1 одиниця = 12400,00грн для Голубієвицької школи І-ІІ ст..)

12400 12400

разом 49600 49600

Виготовлення ПКД на приміщення поліклінічного відділення  63000 63000

0119770 9770 3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших 

рівнів
Капітальні видатки (придбання сценічних костюмів) 50000 50000

Всього 627000 627000

 

до рішення селищної ради від 08.11.2018р.№315 

"Про внесення змін до рішення  селищної ради 

від 22 грудня 2017 року "Про селищний бюджет 

на 2018 рік" 

реконструкція частини приміщення Живанівської філії КЗ "Компаніївське НВО" під 

ДНЗ
505000505000

                     Селищний голова                                                                                   О.Маслюков

0117321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Разом видатків на 

поточний рік 

7321

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів2

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами

0111020 1020

Додаток  6

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 

Код ФКВКБ4

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС3

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційниї проектів в рамках здійснення заходів 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій

0921


