
Додаток № 3                                                       
 до       рішення      міської       ради 

 від 29 березня 2018 року № _1__

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  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

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 

1 2 3 4 5 6 7
0100000 01 Деражнянська міська рада 8,412,932.00 4,174,050.00 2,282,682.00

0116310
0106030 Організація благоустрою населених 

пунктів
Подрібнювач гілок АМ-120 

124,800.00 124,800.00

Шпріцемет РІСО2 зі стволом в комплекті 24,501.00 24,501.00

…
0106013 Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

Придбання свердловинних насосів 133,200.00 100.0 133,200.00

1000000 Придбання насосної частини агрегата 174,981.00 174,981.00

0107361
Співфінансування інвестиційних 
проектів, що реалізуються за рахунок 
крштів державного фонду регіонального 
розвитку

Співфінансування по "Реконструкції парку культури та 
відпочинку-влаштування спортивного сектору по вул 
Миру в м.Деражня Хмельницької обл." (одержувач ДП 
"Хмельницька служба єдиного замовника")

6,455,450.00 100.0 3,174,050.00 1,325,200.00

0107461
Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальний ремонт доріг комунальної власності 
(одержувач КП"Деражнянська ЖЕК №1")

1,500,000.00 33.3 1,000,000.00 500,000.00

0107330
Будівництво інших обєктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 
власності

Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання по 
вул.Є.Андріюка(вул.Першотравнева) та частково 
вул.Барська в м.Деражня Хмельницької області 
(одержувач КП"Деражнянський міськводоканал")

1,860,331.00 0.0 0.00 1,860,331.00

0108311 Охорона та раціональне використання 
природних ресурсів

Будівництво споруди для регулювання рівнів води в 
меженний період на водоймі в м.Деражня 
Хмельницької області(одержувач КП "Деражнянський 
міськводоканал")

1,332,500.00 0.0 0.00 1,332,500.00

0107650
Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї Експерна грошова оцінка земельних ділянок 5,000.00

0.0 0.00 5,000.00

Всього 11,610,763.00 4,174,050.00 5,480,513.00

      
Секретар міської ради                                                         Сидорук В.А.

Керівник секретаріату (секретар)_________________ради
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