
Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Найменування об'єкта 

будівництва / вид будівельних 

робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення)

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, %

 Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0600000 Відділ освіти міської ради -963 660,00

0610000 Відділ освіти міської ради -963 660,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

Реконструкція ДНЗ №3 «Теремок» 

по вул. 30 років Перемоги, 9 в м. 

Гайсин, Вінницької області

2021-2021 -963 660,00 -963 660,00 100

0611020 1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів 

місцевого бюджету
0,00

Виготовлення проєктно-кошторисної 

документації на капітальний ремонт 

вікон ЗЗСО І-ІІІ ст. № 4  м. Гайсин 

Гайсинської міської ради

2021-2021 -24 400,00 0 -24 400,00 100

Виготовлення проєктно-кошторисної 

документації на капітальний  ремонт 

покрівлі закладу загальної середньої 

освіти  І-ІІІ ступенів № 1 м. Гайсин  

Гайсинської міської ради по вул. 

Перемоги, 2 

2021-2021 -1 120,00 0 -1 120,00 100

Виготовлення проєктно-кошторисної 

документації на на капітальний  

ремонт спортивної зали закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 1 м. Гайсин Гайсинської 

міської  ради по вул. Перемоги, 2 

2021-2021 -10 080,00 0 -10 080,00 100

Додаток 4

до рішення виконкому Гайсинської міської ради                                                                                    

від 15 грудня 2021 р. №259

02550000000

(код бюджету)

у додаток 6 "Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів 

виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році" до рішення 3 сесії Гайсинської міської ради 8 скликання                               

від 24.12.2020 року № 29 "Про бюджет Гайсинської міської територіальної громади на 2021 рік"

ЗМІНИ 

1



Виготовлення проєктно-кошторисної 

документації на капітальний ремонт 

благоустрою на  території, закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 6 м. Гайсин, Гайсинської 

міської ради

2021-2021 -9 500,00 0 -9 500,00 100

Виготовлення проєктно-кошторисної 

документації "Капітальний  ремонт 

приміщень харчоблоку закладу ЗЗСО  

І-ІІІ ст. с. Куна гайсинської міської 

ради за адресою:  вул. Лікаря 

Маєвського, 19, с.Куна, 

Гайсинського району, Вінницької 

області"

2021-2021 45 100,00 0 45 100,00 100

1200000

Відділ містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, 

інфраструктури міської ради

-236 340,00

1210000

Відділ містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, благоустрою, 

інфраструктури міської ради

-236 340,00

1217460 7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури 
-236 340,00

1217461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття проїздної частини вул. 

Новоукраїнської в м. Гайсині

2021-2021 -236 340,00 -236 340,00

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х -1 200 000,00 Х

                  Секретар виконавчого комітету                                                                                                       А.П. Філімонов

продовження додатку 4
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