
11529000000

(код бюджету) (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 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 

спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0600000
Відділ освіти, молоді та спорту, культури та 

туризму Аджамської сільської ради
2 025 348 - 2 025 348 -

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти

Реконструкція 

котлів 

Червоноярсько

го НВК за 

адресою :село 

Червоний Яр 

Кропивницьког

о 

району,Кіровог

радської 

області,вулиця 

Центральна 2

2021 500 000 - 500 000 -

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

"Про  бюджет Аджамської сільської територіальної громади  на 2021 рік"

 рішення  № 40 від 22 грудня 2020 року 

до рішення Аджамської  сільської  ради

Додаток 5

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



0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти

 Реконструкція 

котлів  

Веселівської  

НВК за 

адресою: село 

Веселівка  

Кропивницьки

й  район 

Кіровоградська 

область,вулиця 

Шкільна ,2а

2021 500 000 - 500 000 -

0611080 1080 0960
Надання спеціальної освіти мистецькими 

школами

Капітальний 

ремонт 

музичної 

школи села 

Аджамки по 

вулиці 

Центральна, 55

2021 1 000 000 - 1 000 000 -

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами

Придбання 

обладнання і 

предметів 

довгостроково

го 

користування

2021 5 348 - 5 348 -

0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

Придбання  

обладнання і 

предметтів 

довгостроково

го 

користування

2021 20 000 - 20 000 -

X X X УСЬОГО X X 2 025 348 X 2 025 348 X

Секретар Людмила Крикуненко


