Додаток № 3
до
рішення
міської
ради
від 17 березня 2017 року № _1___

Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету2

Код типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Найменування
згідно з типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету

Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної
документації тощо

1

2

3

100.0

1,500,000.00

27.9

1,081,700.00

418,300.00

12,100.00

100.0

0.00

12,100.00

44,522.00

100.0

0.00

44,522.00

2,000,000.00

7.5

1,850,000.00

361,500.00

2,500.00
3,537,000.00

0.0
100.0

0.00
0.00

2,500.00
956,200.00

23,877,122.00

100.00

0.00

2,387,712.00

Співфінансування обєкту: "Будівництво споруди для регулювання
Охорона і раціональне використання природних рівнів води в межений період на водоймі в м.Деражня
ресурсів
Хмельницької області"(одержувач КП "Деражнянський
міськводоканал") 10%
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті Придбання компютера
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад та їх виконавчих комітетів

1,480,592.00

0.0

0.00

148,059.00

12,900.00

0.0

0.00

12,900.00

Всього

32,499,135.00

2,964,099.00

4,376,192.00

0116310

0106060

"Благоустрій міст, сіл, селищ" (КП
"Деражнянська ЖЕК № 1")

…

0106650

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

0106052

"Запбезпечення функціонування водопровідно
каналізаційного господарства" (КП
"Деражнянський міськводоканал")

Деражнянська міська рада
Придбання сніговідкидача
Капітальний ремонт доріг комунальної власності (одержувач
КП"Деражнянська ЖЕК №1")
Придбання сведловинного насосу

"Розробка схем та проектних рішень масового
застосування" (Деражнянська міська рада)

Розроблення містобудівної документації (детальний план
території)

0107470

Внески до статуного капіталу субєктів
господарювання

Внесок у статутний капітал комунальних підприємств(придбання
комунальної техніки для КП "Деражнянська ЖЕК №1" та
КП"Деражнянський міськводоканал")

0107310

Проведення заходів із землеустрою

0106430

0106310

0106310

0109110

0100170

5

Всього видатків
на завершення
Разом видатків на
будівництва
поточний рік
об’єктів на
майбутні роки
7
59,922.00
32,399.00

01

4
59,922.00
32,399.00

Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки

6
0.00
32,399.00

0100000

1000000

Загальний обсяг
фінансування
будівництва

Експертно грошова оцінка земельної ділянки
Співфінансування обєкту:"Реконструкція парку культури та
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку відпочинку-влаштування спортивного сектору по вул.Миру в
територій
м.Деражня Хмельницької області(одержувач КП "Деражнянська
ЖЕК №1")
Співфінансування обєкту:"Реконструкція станції штучної
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку біологічної очистки господарсько-побутових стоків в м.Деражня
територій
Хмельницької області(одержувач КП "Деражнянський
міськводоканал") 10%

Секретар міської ради

В.А.Сидорук

Керівник секретаріату (секретар)_________________ради

1

