Додаток 8
до рішення чотирнадцятої сесії
районної ради сьомого скликання
29 грудня 2017 року №8-14/VII
(у редакції рішення дев'ятнадцятої сесії
районної ради сьомого скликання
28 грудня 2018 року № 9-19/VII)

Перелік об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку
(грн.)
Код
Код типової функціона
Код програмної програмної
льної
класифікації
класифікації класифіка
видатків та
видатків та
ції
кредитування
кредитуван- видатків
бюджету
ня місцевого
та
бюджету
кредитува
ння

1

2

3

Найменування головного розпоряд-ника,
відповідального виконавця бюджетної
програми або напряму видатків згідно з
типовою відомчою/ типовою програмною/
тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету

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

4

5

Загальни
Відсоток
й обсяг
завершеності
фінансув
будівництва
ання
об’єктів на
будівниц
майбутні роки
тва
6

7

Всього
видатків на
завершення
Разом
будівництва видатків на
об’єктів на поточний рік
майбутні
роки
8

9

0100000

Варвинська районна рада (головний
розпорядник)

882827

0110000

Варвинська районна рада (відповідальний
виконавець)

882827

0110150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у
місті ради (у разі її створення), міської,
селищної, сільської рад

0117330

0150

7330

0111

0443

Будівництво інших обєктів соціальної та
виробничої інфраструктури комунальної
власності

для проектування та облаштування засобів дистанційної передачі даних на
комерційному вузлі обліку газу та перенесення вузла обліку.

54607

для виготовлення проектно – кошторисної документації для ремонту
приміщення Будинку “Малятко” cмт Варва вул. Шевченка,15. - 40000 грн., ;
капітальний ремонт мереж теплопостачання та внутрішніх мереж опалення
адміністративної будівлі за адресою: вул Шевченка, 15, смт. Варва,
Чернігівська область - 501 226 грн., придбання котла - 50000 грн.;

642220

реконструкції мереж каналізації адміністративної будівлі за адресою:
Чернігівська обл., смт Варва, вул. Шевченка , 15, в сумі 50 994,00 грн. .)
0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб"єктів
господарювання

на створення та функціонування комунального підприємства «Добробут»
Варвинської районної ради Чернігівської області

0116082

6082

0443

Придбання житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства

придбання службовового житла медичним працівникам

81000

105000

0200000

Варвинська районна державна
адміністрація (головний розпорядник)

1265832,34

0210000

Варвинська районна державна
адміністрація (відповідальний виконавець)

1265832,34

0212010

2010

0763

0212010

2010

0763

0212111

2111

0726

Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню
Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню
Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної
(медико-санітарної ) допомоги.

для проектування та встановлення засобу дистанційної передачі даних на
комерційному вузлі обліку газу.

20000

придбання пральної машинки

14200

придбання принтера (кошти ОТГ)

8500

Код
Код типової функціона
Код програмної програмної
льної
класифікації
класифікації класифіка
видатків та
видатків та
ції
кредитування
кредитуван- видатків
бюджету
ня місцевого
та
бюджету
кредитува
ння

0212111

0217363

2111

7363

0726

0490

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

Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної
(медико-санітарної ) допомоги.

Капітальні трансферти підприємствам(установам,організаціям) - для
проектування та встановлення засобу дистанційної передачі даних на
комерційному вузлі обліку газу по амбулаторіям та ФП - 312 000 грн.; в сумі 16
895,34 грн. (на розроблення проектно-кошторисної документації для
Світличненського ФП на підставі технічного завдання ПАТ „Чернігівгаз” від 6
листопада 2017 року №115 в сумі 8 447,67 грн. та на розроблення проектнокошторисної документації для обладнання Богданівського ФП
газосигналізацією в сумі 8447,67 грн.;)на суму 10 687 грн. для виготовлення
проектно-технічної документації: «Реконструкція газопостачання
опалювального ПЗ по вул. Незалежності, 5, с. Гнідинці Варвинського р-ну
Чернігівської області. Заміна опалювального котла, заміна вузла обліку
природного газу, організація та облаштування засобів дистанційної передачі
даних на комерційному вузлі обліку природного газу, влаштування
газосигналізації»

339582,34

ЦРЛ- (придбання автомобіля ДБ-190.0; спів МБ-291,0 ;придбання хірургічного
інструментарію ДБ-35,0;спів МБ-1,05; придбання гінекологічного крісла 55,0;
спів МБ-1,65;); ЦПМСД-придбання велосипедів ДБ-50,0; спів МБ-1,5; закупівля
мед.інвентарю ФАП Леляки ДБ- 25,0; спів МБ-0,75;) придбання медичного
обладнання Для Варвинської ЦРЛ -232600 грн.

883550

Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій.
Управління соціального захисту населення

0800000

Варвинської

Варвинської

0600000
0610000

районної

державної

20000

адміністрації (головний розпорядник)
Управління соціального захисту населення

0810000

0813104

Загальни
Відсоток
й обсяг
завершеності
фінансув
будівництва
ання
об’єктів на
будівниц
майбутні роки
тва

Всього
видатків на
завершення
Разом
будівництва видатків на
об’єктів на поточний рік
майбутні
роки

Найменування головного розпоряд-ника,
відповідального виконавця бюджетної
програми або напряму видатків згідно з
типовою відомчою/ типовою програмною/
тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету

3104

1020

районної

державної

адміністрації (відповідальний виконавець)
Забезпечення соціальними послугами за
місцем проживання громадян, які не здатні до для проектування та встановлення засобу дистанційної передачі даних який
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, розташований на газовій котельні територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) - 20 000 грн..
хворобою, інвалідністю
Сектор освіти Варвинської районної
державної адміністрації (головний
розпорядник)
Сектор освіти Варвинської районної
державної адміністрації (відповідальний
виконавець)

20000

20000

2764332,72

2764332,72

Код
Код типової функціона
Код програмної програмної
льної
класифікації
класифікації класифіка
видатків та
видатків та
ції
кредитування
кредитуван- видатків
бюджету
ня місцевого
та
бюджету
кредитува
ння

0611020

0617363

1020

7363

Найменування головного розпоряд-ника,
відповідального виконавця бюджетної
програми або напряму видатків згідно з
типовою відомчою/ типовою програмною/
тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету

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

Загальни
Відсоток
й обсяг
завершеності
фінансув
будівництва
ання
об’єктів на
будівниц
майбутні роки
тва

Всього
видатків на
завершення
Разом
будівництва видатків на
об’єктів на поточний рік
майбутні
роки

Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в
т.ч. школою-дитячим садком, iнтернатом при
школi), спецiалiзованими школами,
лiцеями,гiмназiями, колегiумамии

Капітальні видатки інша субвенція Гнідинці (придб. меблів школа - 8500). Інша
субв. Світлич.( Школа ноутбук-15000; холодильник-7500.); на придбання
персонального комп”ютера / ноутбука та техніки для друкування, копіювання,
сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи 34 624 грн. (субвенція з обласного бюджету)., придбання для шкільної їдальні
Журавської ЗОШ котла варочного КПЕ-60 та електричної плити ПЕ-4Ш-Н 46000 грн; придбання електроплити для переводу їдальні Світличненської
ЗОШ на приготування їжі з використанням електроплити - 36 000 грн; .в сумі
45000 грн. для придбання опалювального твердопаливного водогрійного котла
« ALTEP@ KT-2E-N50» для Брагинцівської ЗОШ І ступеня; в сумі 11936 грн.
для придбання мембранного лічильника газу BK G10T V6 DN32 Elster з
комплектом монтажних частин для Кухарської ЗОШ І ст.); придбання
телевізора для використання в навчальному процесі початкових класів
Кухарської ЗОШ - 11000 грн.

215560

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій.

закуп.обладнання для місць відпочинку- ДБ-150,0;спів.МБ-4,5; закуп.меблів
Гімназія -ДБ-100,0;спів.МБ-3,0;закуп.велопарковок- ДБ-100,0; спів.МБ3,0;закуп. компют.облад.сільським школам -ДБ-163,0; спів МБ-4,89;
закуп.компют.облад. Будинок школ.- ДБ-20,0;спів Мб-0,6;).700 грн. на
закупівлю обладнання, комп’ютерного обладнання для Брагинцівської
загальноосвітньої школи І ступеня Варвинської районної ради Чернігівської
області, с. Брагинці, Варвинський район, Чернігівська обл.; 4200 грн. на
закупівлю обладнання, комп’ютерного обладнання для Остапівської
загальноосвітньої школи I—II ступенів Варвинської районної ради
Чернігівської області, вул. Шевченка, 8, с. Остапівка, Варвинський район
Чернігівська обл.

553890

закупівля комплектів спортивного інвентаря для Остапівської загальноосвітньої школи
I-II ступенів Варвинської районної ради Чернігівської області, с.Остапівка,
Варвинський район, Чернігівська обл. - 30000 грн; на проведення видатків по
співфінансуванню з районного бюджету закупівлі комплектів спортивного інвентаря
для Остапівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Варвинської районної ради
Чернігівської області, с.Остапівка, Варвинський район, Чернігівська обл. - 900 грн.

30900

інша субвенція з Світличненського с\б на співфінансування придбання
принтера у Світличненську ЗОШ І-ІІ ст.

3100

0921

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій.

0617363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій.

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальні видатки інша субвенція Гнідинці ( на реконструкцію шатрового
даху Гнідинцівської ЗОШ І-ІІІ ст, в с. Гнідинці по вул. Незалежності, 42
Варвинського району Чернігівської області -1 117 078грн).

1117078

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція та реставрація інших об’єктів (на перерахунок проектнокошторисної документації в цінах 2018 року по об’єкту „Реконструкція
Варвинської районної гімназії по вул. Миру, 54-а в смт. Варва Чернігівської
області: заміна шатрового даху, реконструкція ганку” - 44 000 грн.);

44000

0617321

7321

0443

Код
Код типової функціона
Код програмної програмної
льної
класифікації
класифікації класифіка
видатків та
видатків та
ції
кредитування
кредитуван- видатків
бюджету
ня місцевого
та
бюджету
кредитува
ння

0617321

7321

0443

Найменування головного розпоряд-ника,
відповідального виконавця бюджетної
програми або напряму видатків згідно з
типовою відомчою/ типовою програмною/
тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету

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

Будівництво освітніх установ та закладів

89804,72

10500

699 500

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

інша субвенція з Варвинської селищної ОТГ співфінансування будівельномонтажних робіт по роекту "Спортивний майданчик для міні-футболу зі
штучним покриттям Варвинської дитячо-юнацької спортивної школи по вул.
Миру, 1-в, смт. Варва, Варвинського району - реконструкція"

Сектор культури, туризму, у справах дітей,
молоді та спорту Варвинської районної
державної адміністрації (головний
розпорядник)
Сектор культури, туризму, у справах дітей,
молоді та спорту Варвинської районної

1000000

1010000
4030

0824

Всього
видатків на
завершення
Разом
будівництва видатків на
об’єктів на поточний рік
майбутні
роки

на виготовлення проектно- кошторисної документації та проведення
державної експертизи по об’єкту „ Реконструкція Журавської ЗОШ І-ІІІ ст.
імені Г.Ф.Вороного: заміна віконних блоків на металопластикові та ремонт
внутрішніх приміщень”-30000 грн., на виготовлення проектно-кошторисної
документації по об»єкту «Реконструкція Журавської ЗОШ І-ІІІ ст. імені
Г.Ф.Вороного, с. Журавка, вул.. Майдан Центральний, 3: з облаштуванням
шатрового даху» - 60 000 грн.
на виготовлення проектно- кошторисної документації та проведення державної
експертизи по об’єкту „ Реконструкція Остапівської ЗОШ І-ІІ ступенів :
облаштування теплого внутрішнього санвузла та забезпечення водоканалізаційної системи в Остапівській ЗОШ І-ІІ ст. по вул. Шевченка,8 в с.
Остапівка Варвинського району Чернігівської області”-10500 грн.,

1014030

Загальни
Відсоток
й обсяг
завершеності
фінансув
будівництва
ання
об’єктів на
будівниц
майбутні роки
тва

Забезпечення діяльності бібліотек

42000

42000
капітальні видатки(проведення підписки періодичних видань-42000)

42000

3700000

Фінансове управління Варвинської районної
державної адміністрації (головний госпорядник)

220000

3710000

Фінансове управління Варвинської районної
державної адміністрації (відповідальний виконавець
)

220000

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету
на
виконання
програм
соціально-економічного
розвитку регіонів.

На виконання Програми економічного і соціального розвитку Варвинського
району на 2018 рік в рамках реалізації Програми забезпечення пожежної
безпеки на території Варвинського району на 2016 – 2020 роки. (3-му
державному пожежно-рятувальному загону Управління Державної служби з
надзвичайних ситуацій у Чернігівської області в сумі 100 000 грн.,на
забезпечення пожежної безпеки населення району)На виконання Програми
економічного і соціального розвитку Варвинського району на 2018 рік , в
рамках п. 5 Програми інформатизації Варвинського району на 2018-2020 роки
(фінансовому управлінню РДА – 16 000 грн., управлінню соціального захисту
населення РДА – 105 000 грн.)

220000

Всього

Начальник фінансового управління

5194992,06

О.А.Гмиря

