
(грн.)

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 5 6 8 9 10

0100000 1,307,549

0110000 1,307,549

0117321 7321 0443
Коригування в проєкті "Капітальний ремонт покрівлі ЦРД 

№ 3 "Дюймовочка" 
2021 0 14,580 100

0117321 7321 0443

Капітальний ремонт покрівлі частини будівлі 

Андрушівського міського центру розвитку дитини 

"Дюймовочка"

2021 0 930,054 100

0117330 7330 0443

Капітальний ремонт частини покрівлі приміщення 

адмінбудинку Андрушівської міської ради 2021 0 299,527 100

0117330 7330 0443
Капітальний ремонт водопровідних мереж і споруд в с. 

Нехворощ
2021 0 48,900 100

0117330 7330 0443

Експертиза проектно-кошторисної документації для 

проведення капітального ремонту водопровідних мереж і 

споруд в с. Нехворощ

2021 0 6,588 100

0117370 7370 0490

Експертиза кошторисної частини проєкту будівництва 

"Реконструкція вуличного освітлення в с. Волосів 

Андрушівського району Житомирської області "

2021 0 7,900 100

Х Х Х X X X 1,307,549 X

7,900

Будівництво інших об"єктів комунальної 

власності
299,527

Секретар міської ради Ольга ПРОКОПЕНКО

УСЬОГО X

Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій

Андрушівська міська рада 1,307,549

Будівництво освітніх установ та закладів

Будівництво інших об"єктів комунальної 

власності

14,580

6,588

Будівництво освітніх установ та закладів 930,054

Найменування

головного розпорядника

коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця,

найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальна вартість будівництва, 

гривень

4 7

Андрушівська міська рада 1,307,549

Будівництво інших об"єктів комунальної 

власності
48,900

Додаток №5

до рішення VІІІ сесії VIII скликання

від 25.06.2021 року № 6

РОЗПОДІЛ

коштів бюджету розвитку Андрушівської міської територіальної громади на здійснення заходівна на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт 

об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами 2021 році

06557000000
(код бюджету)


