
( в редакції рішення районної ради від 18 вересня 2020 року № 505)

(код бюджету)

Код 

Програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету

Код Типової   

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня місцевих 

бюджетів

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  

місцевого бюджету  

Найменування об’єкта будівництва/вид 

будівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення)

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень   

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду,%

Обсяг 

видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуютьс

я на 

будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень

Рівень  

будівельної 

готовності 

обєкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду,%

0200000
Голованівська районна державна 

адміністрація
2983606

0210000
Голованівська районна державна 

адміністрація
2983606

Капітальний ремонт покрівлі головного 

корпусу КНП "Голованівська ЦРЛ" по вул. 

Незалежності, 2 в смт.Голованівськ, 

Голованівського району Кіровоградської 

області

2020 2622605,26 0% 2536606 11%

Капітальний ремонт фасаду інфекційного 

корпусу КНП "Голованівська ЦРЛ" по вул. 

Незалежності, 2 в смт.Голованівськ, 

Голованівського району, Кіровоградської 

області

2020 309430 0% 300000 0

0600000

Відділ освіти, молоді та спорту  

Голованівської  районної державної 

адміністрації

1284836

0610000

Відділ освіти, молоді та спорту  

Голованівської  районної державної 

адміністрації

1 284 836,0

1470000443

Будвницітво медичних установ та закладів

Додаток  5

до рішення Голованівської районної ради

від 20 грудня  2019 року  №446 "Про районний бюджет 

на 2020 рік"

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, 

комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році

Капітальний ремонт покрівлі головного 

корпусу КНП "Голованівська ЦРЛ" по вул. 

Незалежності, 2 в смт.Голованівськ, 

Голованівського району Кіровоградської 

області

2020 2622605,26 0% 11%

0217363

0217322

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

фінансування заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих регіонів

7363

7322



0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в 

т.ч. школою- дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами  

Капітальний ремонт покрівлі учбового 

корпусу ( літера "Б") Ємилівської філії №1 

Глованівського ліцею ім. Т.Г.Шевченка по 

вул.Дружби                  ( Енгельса), 21 в 

с.Ємилівка, Голованівського району, 

Кіровоградської області

2020 49000 0% 49000 96%

0615031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальга робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на обєкт: Капітальний ремонт 

стадіону та адміністративного приміщення 

Голованівської дитячо-юнацької спортивної 

школи.

2020 226000 0% 226000 0%

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
Капітальний ремонт Голованівського ДНЗ 

№3 " Малятко"
2020 2400000 0% 0 0%

0617363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках 

фінансування заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих регіонів

Капітальний ремонт головного входу 

комунального закладу "Голованівський 

районний будинок культури" по 

вул.Суворова, 3 в смт Голованівськ 

Голованівського району Кіровоградської 

області

2 020,0 1 144 644,0

0%

1 009 836,0

0%

3700000
Фінансове управління Голованівської 

райдержадміністрації

6 249 867,0

3710000
Фінансове управління Голованівської 

райдержадміністрації

6 249 867,0

3719720 9720 0180
Субвенція з місцевого бюджету на виконання 

інвестиційних проектів

Будівництво водопровідної мережі на 

території населеного пункту селища 

Ємилівка  Голованівського району 

Кіровоградської області

2019-2020 1 641 916

15%

300 000

39%

Реконструкція загальноосвітнньої школи 1-

111 ступенів Побузької селищної ради за 

адресою: селище Побузьке, вул. Шкільна, 8 

Голованівського району Кіровоградської 

області

2017-2021 81 460 718

15%

2 821 055,0

31%

Будівництво дошкільного навчального 

закладу на 120 місць по вул.Пушкіна в смт. 

Голованівськ Кіровоградської області

2018-2020 47 412 680

47%

2 528 812

54%

3719770 9770 0180
Інші субвенції з місцевого бюджету

Співфінансування до обласного бюджету на 

придбання шкільного автобуса

2020 1 865 870
0%

600 000
100%

Х Х Х Всього Х Х Х Х 10 518 309,0 Х

3719750 9750 0180

Субвенція з місцевого бюджету на 

співфінансування інвестиційних проектів


