Додаток 5
до рішення

-ої сесії

- го демократичного скликання
Стрийської районної ради
від ____________2017р. № _____

Перелік об"ектів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.

Код
ПКВКМБ1

Код
ТПКВК
МБ/ТКВ
КБМС2

Код ФКВКБ3

КЕКБ

02

Назва головного розпорядника коштів / Найменування коду тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

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

Райдержадміністрація

0212010

2010

0731 (080101)

0212010

2010

0731 (080101)

3210

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КП "Стрийська районна лікарня")

0216083

6083

0610 (150118)

3121

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
Програма "Придбання житла дітям-сиротам"
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб
з їх числа (Стрийська райдержадміністрація)

0215032

5032

0810 (130203)

3210

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл
фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ "Старт")

0611090

2102730,0

Капітальні видатки

300000,0

Капітальні видатки

Відділ освіти Стрийської райдержадміністрації

400000,0

15000,0

8 127 000,0

3110 Надання дошкільної освіти

Капітальні видатки

342 000,0

1010

0910 (070101)

3132 Надання дошкільної освіти

Капітальні видатки

1 000 000,0

1020

0921 (070201)

3110 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізовані школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
3132
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізовані школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки

500 000,0

Капітальні видатки

3 400 000,0

0611010

0611020

Капітальні видатки

0910 (070101)

1010

0611020

Разом видатків на
2018 рік

2 817 730,0

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
3210
(Стрийська ЦРЛ)

06

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

1020

1090

0921 (070201)

0960 (070401)

0611150

1150

0990 (070802)

0611160

1160

0990 (070804)

0611160

1160

0990 (070805)

0615031

5031

0810 (130107)

0615031

5031

0810 (130107)

0617321

7321

0921 (150110)

3110 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням
окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в
Капітальні видатки
галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях,
ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою
3110 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
3110 Інші освітні програми, заклади та заходи у сфері освіти

24 000,0

Капітальні видатки

25 000,0

Капітальні видатки

41 000,0

3110 Інші освітні програми, заклади та заходи у сфері освіти
Капітальні видатки
3110 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячоКапітальні видатки
юнацьких спортивних шкіл
3132 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячоКапітальні видатки
юнацьких спортивних шкіл
3142
Реконструкція загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ст. в с.Нежухів
Будівництво освітніх установ та закладів
Стрийського району (коригування)

35 000,0
120 000,0
200 000,0
500 000,0

Код
ПКВКМБ1

Код
ТПКВК
МБ/ТКВ
КБМС2

Код ФКВКБ3

КЕКБ

0617321

7321

02
0921 (150110)

3142

Будівництво освітніх установ та закладів

0617360

7360

3122

Будівництво освітніх установ та закладів

0617321

7321

0960 (150101)

3122
Будівництво освітніх установ та закладів

0921 (150110)

0813104

3104

3104

1020 (091204)

1020 (091204)

4030

0824 (110201)

3110

Забезпечення діяльності бібліотек

1014060

4060

0828 (110204)

3110

1014060

4060

0828 (110204)

3132

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та інших клубних закладів
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та інших клубних закладів

1011100

1100

0960 (110205)

3110

0829 (110502)

3110

190 000,0

Будівництво котельні для басейну та Угерської СЗОШ І-ІІІст. в
с.Угерсько

1 000 000,0

1 220 000,0
20000,0

1200000,0

1 211 888,0
Капітальні видатки

231 000,0

Капітальні видатки

40 000,0

Капітальні видатки

800 388,0

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання дітей
(музичними, художніми, хореографічними, театральними,
Капітальні видатки
хоровими, мистецькими)

120 000,0

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

Капітальні видатки

20 500,0

Фінансове управління Стрийської
райдержадміністрації

37

Разом видатків на
2018 рік

750 000,0

Відділ з питань культури, туризму, національностей
та релігій Стрийської райдержадміністрації

1014030

4080

Реконструкція будівлі дитячого садка по вул.Нова,20б в с.Кавсько
(коригування)
Придбання шкільної їдальні для НВК "Лисятицький ЗНЗ І-ІІІст.-ДНЗ"
с.Лисятичі

3110 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим Капітальні видатки
віком, хворобою, інвалідністю
3132 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим Капітальні видатки
віком, хворобою, інвалідністю

10

1014080

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

Управління соціального захисту населення
Стрийської РДА

08
0813104

Назва головного розпорядника коштів / Найменування коду тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

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

6 100 000

3719770

9770

0180 (250380)

3220

Інші субвенції з місцевого бюджету

Співфінансування мікропроектів

2 000 000,0

3719770

9770

0180 (250380)

3220

Інші субвенції з місцевого бюджету

Капітальний ремонт музею-садиби С.Бандери в с.Воля Задеревацька

1 000 000,0

3719720

9720

0180 (250324)

3220

Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних
програм та проектів

Будівництво каналізаційної системи по вул.Стуса та частини
вул.Б.Хмельницького (буд.№1-53а) в смт.Дашава Стрийського району

3719720

9720

0180 (250324)

3220

3719720

9720

0180 (250324)

3220

3719720

9720

0180 (250324)

3220

3719720

9720

0180 (250324)

3220

Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних
програм та проектів
Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних
програм та проектів
Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних
програм та проектів
Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних
програм та проектів

100 000,0

Будівництво Народного Дому в с.Долішне

1 000 000,0

Реконструкція частини медпункту під другу чергу будівництва
дитячого садочка по вул.Шевченка, 36 с.Добряни
Добудова до частини медпункту під другу чергу будівництва дитячого
садочка по вул.Шевченка, 36 в с.Добряни

250 000,0
250 000,0

Реконструкція незавершеного будівництва адмінбудинку з
розміщенням приміщень сільської ради, музичної школи, відділення
зв"язку і амбулаторії в с.Гірне Стрийського району Львівської області
(коригування)

Усього видатків
Начальник фінансового управління Стрийської райдержадміністрації

1 500 000,0

0,0

0,0
Н.Меленик

0,0 19 476 618,0

