
                                                                                       Додаток № 8 
                                                                                                                                                               до рішення ХІХ сесії районної ради 

                                                                                              від 12.03.2013  №257 
Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2013  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 

(грн.) 
Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків 
місцевих 
бюджетів 

Назва головного 
розпорядника коштів 

Назва об’єктів відповідно  до 
проектно- кошторисної 

документації; тощо 

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва  

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки  

 Всього видатків 
на завершення 

будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки  

Разом 
видатків на 
поточний 

рік  

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Найменування коду 
тимчасової класифікації 
видатків та кредитування 
місцевих бюджетів 

03 Районна державна 
адміністрація     372413,69 

091101 
Утримання центрів 

соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді  

Капітальні видатки                     
Погашення кредиторської 

заборгованості 
 

   69492,00 

080101 Лікарні 

Капітальний ремонт 
Спів фінансування по реалізації 

проекту№ENPI/2012/309-847 
“Запровадження енергозберігаючих 
технологій у Глинянській районній 

лікарні”, в рамках конкурсу 
EuropeAid/131230/L/ACT/UA 

“Підтримка впровадження 
енергозберігаючих технологій у малих 

містах України”,програми 
№ENPI/2008/19595”Підтримка 

реалізації енергетичної стратегії 
України в галузі енергоефективності та 

відновлювальних джерел енергії” 

   302921,69 

10 Управління з питань освіти 
молоді і спорту РДА     308353,00 

070201 

Загальноосвітні школи(в т.ч. 
школа-дитячий садок, інтернат 

при школі)спеціалізовані 
школи, ліцеї,гімназії,колегіуми 

Капітальний ремонт НВК с.Зозулі 
Погашення кредиторської 

заборгованості 
 

   123478,00 

070201 

Загальноосвітні школи(в т.ч. 
школа-дитячий садок, інтернат 

при школі)спеціалізовані 
школи, ліцеї,гімназії,колегіуми 

Капітальні видатки                     
Погашення кредиторської 

заборгованості 
 

   25793,00 



 

070201 

Загальноосвітні школи(в т.ч. 
школа-дитячий садок, інтернат 

при школі)спеціалізовані 
школи, ліцеї,гімназії,колегіуми 

Капітальні видатки    3300 

070807 Інші освітні програми 

Капітальні видатки                     
Погашення кредиторської 

заборгованості 
 

   155782,00 

15 
 

Управління  
соціального захисту 

населення РДА 
    53300,00 

091204 

Територіальні центри 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг)  

Капітальні видатки                     
Погашення кредиторської 

заборгованості 
 

   3300,00 

091206 

Центри соціальної 
реабілітації дітей - 
інвалідів, центри 

професійної реабілітації 
інвалідів  

Капітальний ремонт                     
Погашення кредиторської 

заборгованості 
   30000,00 

150101 Капітальні вкладення Будівництво пандуса в центрі 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів    20000,00 

24 Орган з питань  
культури і туризму РДА 

    29998,99 

110201 Бібліотеки 
Капітальні видатки                     

Погашення кредиторської 
заборгованості 

   29998,99 

76 Фінансове управління 
райдержадміністрації     15001,24 

250324 
Субвенція іншим 

бюджетам на виконання 
інвестиційних проектів 

Погашення кредиторської 
заборгованості 

Руда-Колтівська сільська рада  
Реконструкція народного дому 

   5001,24 

250344 

Субвенція змісцевого бюджету 
державному бюджету на 
виконання програм соціально-
економічного та культурного 
розвитку регіонів. 

 

Капітальні видатки                     
Погашення кредиторської 

заборгованості 
 

   10000,00 

 Всього     779066,92 

 
                                                        
                                             Заступник голови районної ради                                                                                           Андрій Леськів                    



 
 
 


