
(25523000000) (грн.)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта будівництва, вид 
будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва (рік 
початку і 

завершення)

Загальна 
вартість 

будівництва, 
гривень                                                                   
гривень

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 4 5 6 7 8 9 10

Тупичівська сільська рада

110150 150 0111

Організаційне, інформаційно-
аналітичне, та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, 
районної ради, районної у місті ради (у 
разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад.

Капітальні видатки 2021 67829,50

111021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти Капітальні видатки 2021 30000,00

111181 1181 0990

Співфінансування заходів, що 
реалізуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим 
бюдждетам на забезпечення якісної, 
сучасної таа доступної загальної 
середньої освіти "Нова українська 
школа"

Капітальні видатки 2021 9910,00

111182 1182 0990

Виконання заходів,спрямованих на 
забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти 
Нова українська школа" за рахунок 
субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам.

Капітальні видатки 2021 99097,00

110150 150 0111

Організаційне, інформаційно-
аналітичне, та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, 
районної ради, районної у місті ради (у 
разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад.

Капітальний ремонт частини 
адміністративної  будівлі (зала 

засідань)Тупичівської сільської ради в 
рамках проекту "Покращення роботи 

місцевого самоврядування через створення 
сучасних умов роботи вищого 

представницького органу територіальної 
громади - Ради громади із забезпеченням 

широкого залучення громадськості"

2021 319000,00

525 836,50

Сільський голова                                                                                                             Лариса ШОВКОВА

Розподіл коштів бюджету розвитку  на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунальної та 
соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році                                       

Додаток 6
до рішення 11 сесії 8 скл.Тупичівської сільської ради від 00.09.2021 року "Про внесення змін до 
рішення 2 сесії 8 скликання від 23.12.2020 р. "Про місцевий бюджет Тупичівської сільської 
територіальної громади на 2021 рік (25523000000)".

Всього:

ПРОЄКТ


