Додаток 1

до пояснюючої про звіт міського бюджету за 2018 рік

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо

20000 Виконавчий комітет Золотоніської міської ради

Державне управління
0210160

Придбання кондиціонера для відділу ДРВ
Придбання комп"ютерної техніки (сервер для бухпрограм, процесор для спеціаліста по
кадрах)
для придбання принтера багатофункціонального для належного забезпечення роботи
управління архітектури
Придбання кондиціонера для відділу ЦНАП, та придбання 2 принтерів МФУ у ЦНАП)
212000

0212111

215062

Придбання комп"ютерної техніки
Капітальний ремонт приміщення амбулаторії №2 Комунального підприємства
“Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної
медицини) Золотоніської міської ради вул. Шевченка, 32 м. Золотоноша, Черкаської
області”
фінансова підтримка ГО «Центр підтримки спорту Центуріон» на придбання
боксерського рингу(депутати Душка В. М., Касьян В. М., Зеленська Н. І., Слюсар О. О.)

Уточнений план на рік

Касові станом на
31122018

920 329,00

876 710,00

93 228,00
93 228,00
8 000,00

89 658,00
89 658,00
8 000,00

37 000,00

33 430,00

9 200,00

9 200,00

39 028,00

39 028,00

811 101,00
811 101,00
199 000,00

771 052,00
771 052,00
198 996,00

612 101,00

572 056,00

16 000,00
16 000,00

Відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету
4 889 076,00

4 856 262,00

2 591 998,00

2 560 326,40

8 280,00

8 280,00

8 280,00
10 160,00
10 160,00

8 280,00
10 160,00
10 160,00

610000

Освіта
0610160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Придбання комп»ютерної техніки

611010
611020

Придбання жаростійкої шафи
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в
т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами
Придбання технологічного обладнання в басейн гімназії ім. С. Д. Скляренка
ПКД, авторський, технічний нагляд та експертиза по об’єкту «Капітальний ремонт
козирка гімназії ім. С. Д. Скляренка
ПКД, авторський, технічний нагляд та експертиза по об’єкту «Капітальний ремонт
приміщення загального користування із заміною дверних блоків гімназії ім. С. Д.
Скляренка»
ПКД, авторський, технічний нагляд та експертиза по об’єкту «Капітальний ремонт по
заміні віконних блоків у СШІТ№2
ПКД, експертиза об’єкту «Капітальний ремонт по заміні віконних блоків СШІТ №2 в м. Золотоноша ,
вул. Миколаївська 5»
Придбання плити електричної промислової в СШ№1

2 446 401,00

2 414 729,40

160,00
2 223,00

2 222,40

0,00
11 800,00
11 500,00
23 918,00

11 800,00
11 417,60
23 570,00
1

611020

Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо
Уточнений план на рік

Проведення капітального та поточного ремонту приміщень навчальних закладів та
оновлення матеріально – технічної бази (придбання віконних та дверних блоків, меблів,
предметів довгострокового користування, комп’ютерної техніки та іншого обладнання)
для навч
Проведення капітального та поточного ремонту приміщень навчальних закладів та
оновлення матеріально – технічної бази (придбання віконних та дверних блоків, меблів,
предметів довгострокового користування, комп’ютерної техніки та іншого обладнання)
для навч
Технічний нагляд по об’єкту "Капітальний ремонт по заміні віконних блоків СШ № 1 в м.
Золотоноша вул. Черкаська, 12"
Придбання шафи-сушарки в ЗОШ №3
Придбання обладнання для харчоблоку Золотоніської спеціалізованої школи №1 з
поглибленим вивченням економіки та права
Капітальний ремонт мережі живлення ЗОШ №3
Придбання багатофункціонального пристрою в СШ№1
Технічний нагляд по об’єкту "Капітальний ремонт по заміні віконних блоків СШ № 3 в м.
Золотоноша вул. Гоголя, 7"
Придбання ноутбуків в ЗОШ №6 (депутати Неліна Л.Т., Нелін І.І., Пузєєв О.О., Ракітін
І.В.)

0611150

Придбання теплового лічильника в ЗОШ № 6
Субвенція з обласного бюджету на оснащення закладів загальної середньої освіти з
поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів та
опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології,
географії, математи
Субвенція з обласного бюджету для закупівлі дидактичних матеріалів, сучасних меблів,
комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових
класів згідно з переліком, затвердженим МОН
Співфінансування з міського бюджету 30% до Субвенції з обласного бюджету для
закупівлі дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком,
затвердженим МОН (535
Субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду(придбання
персонального комп'ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування
та ламінування з витра
Субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду(придбання
персонального комп'ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування
та ламінування з витра
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
Придбання комп»ютерної техніки

611161

Субвенція з обласного бюджету які планується використати для оснащення кабінетів
інклюзивно-ресурсних центрів для надання психолого-педагогічної допомоги дітям з
особливими освітніми потребами, зокрема, придбання методичного, навчального та
програмного
Придбання комп»ютерної техніки
Придбання комплекту меблів
Придбання багатофункціонального пристрою

Касові станом на
31122018

1 739 080,00
1 736 750,40
52 173,00
52 173,00
2 870,00
6 250,00
30 000,00
0,00
6 390,00
7 145,00
18 780,00
55 000,00

2 870,00
6 250,00
29 985,00
6 390,00
7 145,00
18 780,00
28 930,00

308 642,00
305 981,00
53 508,00
53 508,00
22 932,00
22 932,00
84 155,00
84 155,00
9 875,00
10 030,00
10 030,00
135 437,00

9 870,00
10 029,00
10 029,00
135 437,00

111 411,00
13 530,00
2 214,00
8 282,00

111 411,00
13 530,00
2 214,00
8 282,00
2

Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

615031

Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо
Уточнений план на рік

Придбання акустичної системи в ДЮСШ ( депутат Міхновський П. І.)
ПКД, експертиза по об’єкту «Капітальний ремонт спортивного майданчику для гри у міні
футбол розміром 42*22м зі штучним покриттям у м.Золотоноша, вул.Черкаська,5»

24 220,00
24 220,00
8 980,00

Касові станом на
31122018

24 220,00
24 220,00
8 980,00

15 240,00
15 240,00
1 820 338,00

1 819 196,60

1 820 338,00

1 819 196,60

Будівництво критого басейну гімназії ім. С.Д. Скляренка по вул. Черкаській, 54 у м.
Золотоноша Черкаської обл.»
придбання спортивного майданчика, м. Золотоноша Черкаської обл.»субвенція СЕР в

0,00
195 000,00

617321

193 890,00

сумі 195000,00 (співфінансування з міського бюджету на рівні 3% в сумі 5850,00 )
придбання спортивного майданчика, м. Золотоноша Черкаської обл.»субвенція СЕР в
сумі 195000,00 (співфінансування з міського бюджету на рівні 3% в сумі 5850,00 )
Експертиза об’єкту «Будівництво критого басейну гімназії ім. С.Д. Скляренка по вул.
Черкаській, 54 в м. Золотоноша Черкаської обл.» Коригування (стадія проектування –
«проект»)
Реконструкція покрівлі Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 м.
Золотоноша, вул. Гоголя,7, в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза, авторський та технічний
нагляд

5 850,00

5 820,00

33 188,00

33 188,00

1 586 300,00

0,00

1 586 298,60

0,00

617325

Реконструкція стадіону дитячої юнацької спортивної школи по вул. Черкаська, 5 в м.
Золотоноша Черкаської обл.

0,00

434 210,00

0617360

Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази (проведення поточних,
капітальних ремонтних робіт,заходів щодо підвищення енергоефективності, закупівля
обладнання) освітніх закладів м. Золотоноша ( «Капітальний ремонт приміщення по
заміні віконних блоків в дошкільному закладі « Струмочок» м. Золотоноша вул.
Лепсе,18 в т.ч. ПКД, авторський, технічний нагляд та експертиза.)

18 090,00

434 210,00

18 090,00

617363

Капітальний ремонт приміщень із заміною віконних блоків в дошкільному закладу
«Струмочок» в т.ч. ПКД, авторський, технічний нагляд та експертиза СЕР
Капітальний ремонт приміщень із заміною віконних блоків в дошкільному закладу
«Струмочок» в т.ч. ПКД, авторський, технічний нагляд та експертиза. (спів фінансування
з міського бюджету – 3 %)
Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської
810000 міської ради

404 000,00
404 000,00
12 120,00
12 120,00
1 229 059,00

1 184 170,00
3

Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до
813104
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8
813220 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; для осіб з інвалідністю ІІІ групи, яка настала
„Субвенція з місцевjuj бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей
загиблих осіб, визначених абзацами 5–8 пункту 1 статті 10 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх
813221
соціального захисту“ для ос

1010000
1014060

1011100

Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради

Придбання проекційного екрана
Придбання музичних інструментів та предметів довгострокового користування для
Золотоніської дитячої музичної школи
Проведення кап ітального ремонту приміщення Золотоніської дитячої музичної.школи
виготовлення ПКД та експертизи по об’єкту « Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації,
капітальний ремонт покрівлі Золотоніської дитячої музичної школи по вул. Шевченка 167
м. Золотоноша Черкаської області

1210000

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської
ради

Житлово-комунальне господарство
1216000
1216011

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
Придбання та встановлення 2-х пелетних котлів для системи опалення гуртожитку по
вул. Привокзальна,11 м.Золотоношав

1216030

Уточнений план на рік

Касові станом на
31122018

1 229 059,00

1 184 170,00

44 889,00
1 184 170,00
1 184 170,00
751 238,00
59 600,00
59 600,00
341 638,00

300 000,00
341 638,00
4 972 396,00

332 475,00
4 917 011,94

767 193,00

722 473,00

169 980,00

169 980,00

169 980,00

Облаштування нового світлофорного об"єкту на перехресті вул. Шевченка-Новоселівська в
м.Золотоноша Черкаської обл., в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза проекту, авторський та
технічний нагляд, тощо

виготовлення ПКД «Відновлення елементів благоустрою тротуарної доріжки по вул. Монастирська в
м. Золотоноша Черкаської області – депутат Жорновий В. Ю. – 10000,00 грн., депутат Лисянський О.
В. – 3000,00 грн., депутат Зеленська Н. І. – 2240,00 грн.

1 184 170,00
392 075,00
59 600,00
59 600,00
332 475,00

50 000,00

377 213,00

Відновлення елементів благоустрою перехроестя вул. Шевченка- вул. Новоселівська ( з круговим
рухом ) в м. Золотоноша Черкаської області ( капітальний ремонт) , в т.ч. пкд., експертиза пкд.
авторський та технічний нагляд, геодезична зйомка , тощо

1 184 170,00

169 980,00
332 493,00

0,00

41 046,00
41 046,00
15 240,00
15 240,00

Облаштування парковки по вул. Обухова
Капітальний ремонт покриття дворових заїздів, в т.ч. ПКД , експертиза проекту, авторський та
технічний нагляд
придбання камер відеоспостереження (номеркових) та реєстратора
Капітальний ремонт тротуарів, в т.ч. ПКД , експертиза проекту, авторський та технічний нагляд
Автобусна зуупинка
Розроблення кошторисної документації, та проходження експертизи щодо об’єкту: "Благоустрій
прибудинкової території за адресою: вул. Шевченка, 68 м. Золотоноша Черкаської області
(капітальний ремонт)"
Пам'ятник воїнам АТО на території "Меморіального парку " в м. Золотоноша (ПКД - 37000,00грн.,
експертиза ПКД - 2148,00 грн.)

Придбання та встановлення дитячого майданчику по вул. Шевченка 62 б (депутати
Міхновська О.Ф., Кузнєцов С.В., Штаньк А.А., Сержук В. М.)

0,00
0,00
30 480,00
196 218,00
12 000,00

30 480,00
196 218,00
12 000,00

5 030,00
39 148,00
29 051,00

28 509,00
4

Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо
Уточнений план на рік

Виготовлення проектно – кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт
елементів благоустрою прибудинкової території житлового будинку по вулиці
Шевченка,233 в м. Золотоноша Черкаської області» (депутат Галушка А.О.)

Касові станом на
31122018

9 000,00
9 000,00

1216090

Придбання фрези дорожньої БЗГТ 400
Будівництво
1217330
Реконструкція центральної площі міста ІІ черга, в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза, авторський та
технагляд
Проведення комплексу робіт по регулюванню та поліпшенню гідрологічного та екологічного стану
р. Золотоношка у м. Золотоноша Черкаської області
Реконструкція нежитлового приміщення по вул. Кропивніцькій, 56 м. Золотоноша під 4-6 квартир для
учасників АТО, які перебувають на квартирній черзі. Виготовлення ПКД, експертиза, авторський та
технічний нагляд
Будівництво набережної річки Золотоношка в м. Золотоноша Черкаської області, Коригування ПКД,
експертиза .
Поліпшення технічного стану та благоустрій р. Золотоношка в м. Золотоноша Черкаської області.
Реконструкція. Виготовлення ПКД, експертиза .
"Реконструкція приміщення першого поверху гуртожитку під квартири та адміністративні
приміщення по вул.. Благовіщенська,9 м. Золотоноша Черкаської області , в т.ч. виготовлення ПКД,
коригування проекту, експертиза ПКД, авторський та технічний нагляд."

Реконструкція системи опалення (влаштування загального вузла обліку теплової енергії) в
адмінбудівлі по вул. Шевченка 70 в м. Золотоноша Черкаської області, в т.ч.
виготовлення ПКД, експертиза ПКД, авторський та технічний нагляд
1217400
1217461

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць міста, в т.ч. виготовлення ПКД,
коригування , експертиза ПКД, технічний та авторський нагляд
Розробка ПКД «Капітальний ремонт вул. Сагайдачного в м. Золотоноша Черкаської
області (депутат Норенко В. Д.)
Розробка ПКД «Капітальний ремонт вул. Сагайдачного в м. Золотоноша Черкаської
області (депутат Короленко В. Ю.)
1217600

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1217670

КП "Міський водоканал"
На оплату платежів по придбанню на умовах фінансового лізингу: машини дорожньої
комбінованої МДКЗ-10 (з піскорозкидальним, поливо мийним, плужньо-щіточним
обладнанням) на шасі МАЗ-4381 вартістю 1985 760,00 грн. та спецавтомобіля УЯР-01 на
шасі МАЗ – 534
На оплату гарантованих внесків по відсотках на 2018 рік по кредитному договору № МСБ
– 01/17/142 від 18.08.2017року (придбання сміттєвозу та 10 змінних контейнерів – кузова)
із АТ «УКРГАЗБАНК»

220 000,00
220 000,00
413 132,00

402 631,00

413 132,00

402 631,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
406 632,00
402 631,00
6 500,00

894 870,00

894 869,20

894 870,00

894 869,20

892 870,00

892 869,20

0,00
2 000,00

2 000,00

2 297 018,00

2 296 856,62

2 297 018,00
2 297 018,00

2 296 856,62
2 296 856,62

1 492 090,00
1 492 088,66
43 445,00
43 444,96

5

1217670

Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо
Уточнений план на рік

Реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в
м. Золотоноша Черкаської області". Коригування. 1 Черга (Додаткові роботи)", в т.ч.
технічний нагляд
«Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання м. Золотоноша» виготовлення ПКД,
коригування проекту, експертиза ПКД, авторський та технічний нагляд."
Придбання твердопаливного котла Вістерм 400 М (гімназія ім. С.Д.Скляренка)

0,00
0,00
321 763,00

2-х палетних котла - 260000,00 грн. (привокзальна 11, гуртожиток)
Придбання перетворювач частоти INVERTEK OPTIDRIVE P2. JDP-2-54370-3KF4N-TN.
SIZE 5. 380- 480 V.37 Kw.72 A
Придбання та встановлення 2-х пелетних котлів для системи опалення гуртожитку по
вул. Привокзальна,11 м.Золотоноша
«Капітальний ремонт блоку повітродувки очисних споруд м. Золотоноша»
Придбання контейнерів для великогабаритних будівельних та побутових відходів (СП07.00.000) в кількості 8 шт.
1218100

1218110

Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації , яка виникла в результаті аварії на напірному
колекторі системи водовідведення (капітальний ремонт), що розташований за адресою
вул. Шевченка,153 (район закладу "Піцерія VIVA) в м. Золотоноша Черкаської області,
37 Золотоніське міське фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради
(в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)

3719770

т.ч. субвенція районному бюджету на закупівлю мікроскопу " MICRmed" в сумі
11850,00 грн. та CCD відеокамери в сумі 6480,00 грн. для патологоанатомічного
відділення Золотоніської ЦРЛ
в т.ч. субвенція районному бюджету на закупівлю для операційних блоків лікарні та
пологового відділення медичного обладнання (операційні світлодіодні світильники з
стельовим кріпленням зі змінною колірною температурою 3 шт. в сумі 51000,00грн.,
стіл опера

Касові станом на
31122018

321 763,00

0,00
68 520,00

68 520,00

0,00
67 200,00
304 000,00

67 200,00
303 840,00

600 183,00

600 182,12

600 183,00

600 182,12

600 183,00
743 330,00

600 182,12
739 507,00

743 330,00

739 507,00

743 330,00
743 330,00

739 507,00
739 507,00

18 330,00

17 820,00

725 000,00
13 505 428,00

721 687,00
12 965 735,94
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