
(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

0200000
250,000.00

0210000
250,000.00

2000 250,000.00

0212010 2010 0731 250,000.00

Капітальний ремонт по благоустрою 
прилеглої території та підїздних шляхів до 
приймального відділення КНП 
"Золотоніська багатопрофільна лікарня" ( 
виготовлення ПКД)

2021 - 2021 0.00 250,000.00 100.00

0600000
10,666,958.00

0610000
10,666,958.00

1000 4,922,877.00

0611010 1010 0910 1,171,977.00
«Капітальний ремонт частини віконних та 
дверних блоків дошкільного навчального 
закладу загального розвитку «Калинка» по 
вул.. Соборна буд. 40, м.Золотоноша, 
Черкаської області», ПКД, технічний нагляд

2021 - 2021 0.00 839,295.00 100.00

Капітальний ремонт павільйонів закладів 
дошкільної освіти 2021 - 2021 0.00 332,682.00 100.00

0611172 1172 0990 3,750,900.00

РОЗПОДІЛ
коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів 

виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами 2021 році
23565000000
(код бюджету)

Додаток 5
до рішення  міської ради "Про бюджет Золотоніської міської
територіальної громади на 2021 рік" від 22.12.2020  № 2-62/VIII

у редакції рішення міської ради від 19.10.2021  № 13 - 7 /VIII

Виконавчий комітет Золотоніської міської 
ради
Виконавчий комітет Золотоніської міської 
ради

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

250,000.00

Відділ освіти Золотоніської міської ради та 
виконавчого комітету

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

Надання дошкільної освіти

728,000.00

Відділ освіти Золотоніської міської ради та 
виконавчого комітету
ОСВІТА

511,667.00

Виконання заходів в рамках реалізації програми 
"Спроможна школа для кращих результатів" за 
рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам



 “Капітальний ремонт по заміні віконних та 
частини дверних блоків ЗОШ №6 по вул. 
Благовіщенській,96-А в м. Золотоноша 
Черкаської області»за бюджетною 
програмою «Спроможна школа для кращих 
результатів»

2021 - 2021 0.00 3,750,900.00 100.00

7000 3,678,000.00

0617363 7363 0490 3,678,000.00

Будівництво стадіону з виготовленням 
відповідної проектної документації 
(проектно-кошторисної документації) в 
Золотоніській міській об’єднаній 
територіальній громаді

2021 - 2021 0.00 3,120,000.00 100.00

Придбання віконних блоків для проведення 
капітального ремонту в кількості 11 шт. у 
Золотоніський заклад дошкільної освіти 
(ясла-садок) “Ялинка” Золотоніської міської 
ради Черкаської області, м. Золотоноша, 
вул. Шевченка, 185

2021 - 2021 0.00 99,000.00 100.00

Придбання віконних блоків для проведення 
капітального ремонту в кількості 15 шт. у 
Золотоніський заклад дошкільної освіти 
(ясла-садок) “Веселка” Золотоніської 
міської ради Черкаської області , 
м.Золотоноша, вул. Шепелівська, 14

2021 - 2021 0.00 135,000.00 100.00

Придбання віконних блоків для проведення 
капітального ремонту в кількості 29 шт. у 
Золотоніський заклад дошкільної освіти 
(ясла-садок) комбінованого типу “Ромашка” 
Золотоніської міської ради Черкаської 
області, м.  Золотоноша, вул. 
Незалежності, 75

2021 - 2021 0.00 261,000.00 100.00

Придбання віконних блоків для проведення 
капітального ремонту в кількості 7 шт. у 
Золотоніський заклад дошкільної освіти 
(ясла-садок) “Берізка” Золотоніської міської 
ради Черкаської області, м.  Золотоноша, 
вул. Новоселівська, 38

2021 - 2021 0.00 63,000.00 100.00

9000 2,066,081.00

0619750 9750 0180 2,066,081.00

Реконструкція незавершеної будівництвом 
будівлі критого басейну гімназії імені 
С.Д.Скляренка по вулиці Черкаській, 54 в 
місті Золотоноша Черкаської області 
(Співфінансування з місцевого бюджету)

2020 - 2021 0.00 2,066,081.00 100.00

0800000
1,002,735.00

4,389,889.00

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

99,000.00

135,000.00

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

3,120,000.00

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Субвенція з місцевого бюджету на 
співфінансування інвестиційних проектів

261,000.00

63,000.00

13,773,875.00

Управління праці та соціального захисту 
населення виконавчого комітету 
Золотоніської міської ради



0810000
1,002,735.00

3000
1,002,735.00

0813221 3221 1060 1,002,735.00

Грошова компенсація за належні для 
отримання жилих приміщеннь для сімей, 
осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 
статті 10 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, 
яка настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під 
час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення,  здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення, визначених пунктами 11 - 14 
частини другої статті 7 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов”.

2021 - 2021 0.00 1,002,735.00 100.00

1200000
6,963,023.00

1210000
6,963,023.00

6000 971,953.00

1216011 6011 0610 314,008.00

Капітальний ремонт  дворових заїздів 
(житловий  будинок по вул.  Шевченка,115)  
в м. Золотоноша Черкаської  області, в т. ч. 
пкд, експертиза пкд, авторський та 
технічний нагляд

2021 - 2021 0.00 164,008.00 100.00

Управління праці та соціального захисту 
населення виконавчого комітету 
Золотоніської міської ради
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету 
Золотоніської міської ради
Управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету 
Золотоніської міської ради

Грошова компенсація за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей осіб, визначених 
абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України 
`Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту`, для осіб з інвалідністю І-ІІ 
групи, яка настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних 
під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 
11-14 частини другої статті 7 Закону України 
`Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту`, та які потребують 
поліпшення житлових умов

1,002,735.00

180,084.00

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду



Капітальний ремонт дворових заїздів 
(житловий будинок по вул.Шевченка 115) в 
м.Золотоноша, в т.ч. ПКД, експертиза ПКД, 
авторський та технічний нагляд

2021 - 2021 0.00 150,000.00 100.00

1216030 6030 0620 657,945.00
Пам'ятник воїнам АТО на території 
"Меморіального парку" по вул. Шевченка в 
м. Золотоноша (благоустрій території)", в 
т.ч.  ПКД , експертиза ПКД авторський та 
технічний нагляд 

2021 - 2021 0.00 301,545.00 100.00

Пам'ятник воїнам АТО на території 
"Меморіального парку" по вул. Шевченка в 
м. Золотоноша (благоустрій території)", в 
т.ч.  ПКД , експертиза ПКД авторський та 
технічний нагляд (Інші субвенці] з місцевого 
бюджету )

2021 - 2021 0.00 300,000.00 100.00

Капітальний ремонт огорожі полігону 
твердих побутових відходів з 
облаштуванням дизбар'єру та бетонної 
площадки під вісову м.Золотоноша в т.ч. 
ПКД, експертиза ПКД, авторський та 
технічний нагляд

2021 - 2021 0.00 56,400.00 100.00

7000 5,991,070.00

1217461 7461 0456 5,793,743.00

Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вулиць міста 2021 - 2024 0.00 5,603,743.00 100.00

Капітальний ремонт дорожнього покриття 
частини вул. Незалежності  м. Золотоноша 
Черкаської області

2021 - 2021 0.00 190,000.00 100.00

1217670 7670 0490 197,327.00

Капітальний ремонт насоса центробіжного 
фекального 2021 - 2021 0.00 197,327.00 100.00

Х Х Х X X X 18,882,716.00 X

150,000.00

300,000.00

56,400.00

Організація благоустрою населених пунктів

377,000.00

30,000,000.00

190,000.00

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

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

УСЬОГО X

Секретар ради Наталія СЬОМАК

Внески до статутного капіталу суб`єктів 
господарювання

197,327.00


