
Додаток 6

від           .2018  №               -VII

Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році

КЕКВ

1 2 3 4 5 6 7 8
02 Виконавчий комітет Березанської міської ради

0212000 2000 Охорона здоров`я

0212010 2010 0731 3210
2019 500000 500000

0217000 7000 Економічна діяльність

0217442 7442 0456

3210 2019 1300000 1300000

3210 2019 700000 700000

06 Відділ освіти виконавчого комітету Березанської міської ради
0611000 1000 Освіта

0611010 1010 0910
Надання дошкільної освіти

3110 2019 300000 300000

до рішення Березанської міської ради                 
     

"Про місцевий бюджет м.Березань                     
на 2019 рік" 

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікаці
ї видатків та 
кредитуван
ня місцевих 

бюджетів

Код 
Функціона

льної 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
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 відповідно до проектно-
кошторисної документації

Строк 
реалізації 

об'єкта 
(рік 

початку і 
завершен

ня)

Загальна 
вартість 
об'єкта, 
гривень

Обсяг 
видатків 
бюджету 
розвитку, 
гривень

Багатопрофільна стаціонарна 
медична допомога населенню

Заходи протипожежної безпеки, в т.ч. виготовлення 
проектно-кошторисної документації

Утримання та розвиток інших 
об’єктів транспортної 
інфраструктури

Капітальний ремонт дороги по вул.Шевченків 
шляш, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної 
документації

Капітальний ремонт дороги по вул.Набережна, в 
т.ч. виготовлення проектно-кошторисної 
документації

Заходи протипожежної безпеки, в т.ч. виготовлення 
проектно-кошторисної документації



0611020 1020 0921

3110 2019 1250000 1250000

08 Управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради

0813000 3000

0813104 3104 1020

3132 2019 3950000 3950000

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х 8000000

Секретар ради К.Г.Яхно

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т. ч. школою-
дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

Заходи протипожежної безпеки, в т.ч. виготовлення 
проектно-кошторисної документації

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення

Забезпечення соціальними 
послугами за місцем проживання 
громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з 
похилим віком, хворобою, 
інвалідністю

Капітальний ремонт Березанського міського центру 
комплексної реабілітації, в т.ч. проведення 
експертизи
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9
Виконавчий комітет Березанської міської ради

100

100

100

Відділ освіти виконавчого комітету Березанської міської ради

100

до рішення Березанської міської ради                 
     

"Про місцевий бюджет м.Березань                     
на 2019 рік" 

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %



100

Управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради

100

Х
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