
Додаток 1

до рішення міської ради

від 01.02.2016 р. №VII/3/3

(грн.)

Назва головного розпорядника коштів

150101 Капітальні вкладення

150101 Капітальні вкладення

14

0

150101 Капітальні вкладення Будівництво спортивного комплексу по вул. К.Лібкнехта, 25-б в м.Бердичеві

15
0

150101 Капітальні вкладення

150101 Капітальні вкладення

10116 Органи місцевого самоврядування 0 0

10116 Збаразька міська рада Придбання меблів та оргтехніки 30000 0 0

100203 Благоустрій міста МКП "Добробут" Облаштування громадського туалету та зупинок громадського транспорту

170703 Співфінансування капітального ремонту доріг по вул.Острозького, Незалежності та Богуна
0,0

170703 Капремонт тротуарів 

180409 Придбання спортивних тренажерів та дробилки деревини

Разом              -                    -    

Секретар  міської ради

Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

Код відомчої 
класиф ікації 

видатків місцевих 
бюджетів

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

Загальний 
обсяг 

ф інансування 
будівництва

Відсоток  
заверше-

ності 
будівниц-тва 
об'єктів на 
майбутні 

роки

Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об'єкту на 

майбутні роки

Разом 
видатків на 

поточний рік
Код тимчасової 

класиф ікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Найменування згідно з тимчасовою класиф ікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Будівництво зовнішніх мереж каналізації та споруд очистки стічних вод Березівської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Житомирської обласної ради

Реконструкція існуючого приміщення під теплогенераторну, реконструкція системи 
опалення основного корпусу комунального навчального закладу "Житомирська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. № 1" по вул. Черняховського, 17 в м. Житомирі 

Департамент охорони здоров’я Житомирської обласної 
державної адміністрації

Департамент праці та соціального захисту населення 
Житомирської обласної державної адміністрації

Реконструкція приміщення робочого (учбового) корпусу із добудовою Романівського 
дитячого будинку-інтернату

Реконструкція котельні Житомирського геріатричного пансіонату с.Іванівка, вул. 
Інтернатна, 1, Житомирського району, Житомирської області 

30 000

200 000  200 000    

Видатки на проведення робіт, пов 'язаних із бу дівництвом, 
реконстру кцією, ремонтом та у триманням автомобільних 
доріг

410 000  410 000    

Видатки на проведення робіт, пов 'язаних із бу дівництвом, 
реконстру кцією, ремонтом та у триманням автомобільних 
доріг МКП "Добробу т"

130 000  130 000    

Внески органів  влади Автономної Респу бліки Крим та 
органів  місцевого самовряду вання у  стату тні фонди 
су б'єктів  підприємницької діяльності МКП "Добробу т"

110 000  110 000    

 880 000     880 000    


