
грн.

Назва об’єктів відповідно  до проектно- 

кошторисної документації тощо

Строк 

реалізації 

об'єкта (рік 

початку і 

завершення)

Загальна 

вартість 

об'єкта, 

гривень

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, гривень

Рівень 

будівельної 

готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

0100000 Музиківська сільська рада 6622600,00

0110000 Музиківська сільська рада 6622600,00

0117362 7362 0490

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках 

формування інфраструктури 

об'єднаних територіальних 

громад

"Реконструкція дитячого садку ( з 

доведенням до 180 місць)  в с. Музиківка, 

Білозерського району, Херсонської області, 

вул. 40 р. Перемоги, 35-А"

1622600,00

0117361 7361 0490

Співфінансування 

інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок 

коштів державного фонду 

регіонального розвитку

"Реконструкція дитячого садку ( з 

доведенням до 180 місць)  в с. Музиківка, 

Білозерського району, Херсонської області, 

вул. 40 р. Перемоги, 35-А"

1000000,00

0114030 4030 0824
Забезпечення діяльності 

бібліотек

Капітальний ремонт бібліотеки в с. 

Загорянівка, Білозерського району, 

Херсонської обл.

1000000,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету

Капітальний ремонт вулиць в с. Східне: 

вул. Шевченка, вул. Південна, вул. 

Українська, вул. Шкільна, вул. Миру, вул. 

Чорновола. Вул. Ювілейна

1000000,00

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету

Капітальний ремонт вулиць в с. Музиківка: 

вул. Степова, вул. В.Карла, вул. Стадіонна
1000000,00

0116013 6013 0620

Забезпечення діяльності  

водопровідно-

каналізаційного господарства

Капітальний ремонт водопровідних мереж 

в с. Східне (північна частина), в с. 

Загорянівка вул. Вишнева і вул. Б. 

Хмельницького

550000,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері 

державного управління

Капітальний ремонт приміщення 

центральної контори під ЦНАП
450000,00

РАЗОМ 6622600,00

Код 

Функціональ

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я бюджету 

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Додаток № 6

до рішення сільської ради "Про внесення змін до

рішення  «Про сільський бюджет на 2019 рік»"

від 18.06.2019р.№537

Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів
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Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

1


