
/гривень/

Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

ТПКВКМБ/ТК

ВКБМС

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС              

Назва об"єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об"єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об"єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0200000 Виконавчий комітет Вараської міської ради 9 742 240

0210000 Виконавчий комітет Вараської міської ради 9 742 240

0210150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 62 472

0213130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 72 480

0213132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання 72 480

0216010 6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства 5 100 000

0216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 5 100 000

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3 000 000

0217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 1 479 760

0218110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха 27 528

1500000

Управління містобудування, архітектури та капітального 

будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради 7 765 553

1510000

Управління містобудування, архітектури та капітального 

будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради 7 765 553

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція теплової мережі від ТК-26 до 

внутрішньоквартальних теплових камер м.Вараш 

Рівненської області 120 000

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція магістральної водопровідної мережі 

по вулиці Парковій м.Вараш Рівненської області 110 000

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Будівництво сортувальної лінії (виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 220 000

1517330 7330 0443

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності

Будівництво літньої сцени з благоустроєм прилеглої 

території та прив'язка памятника Т.Шевченку в 

м.Вараш Рівненської області 71 703
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1510160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 71 850

1516010 6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства 7 172 000

1516015 6015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів 7 172 000

0600000

Управління  освіти виконавчого комітету Вараської міської 

ради 5 820 100

0610000

Управління  освіти виконавчого комітету Вараської міської 

ради 5 820 100

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 8 000

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 348 880

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами
2 556 394

0611090 1090 0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми 16 000

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 79 000

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 40 000

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 39 000

0615030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 140 000

0615031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл 140 000

0617640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 2 671 826

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Вараської міської ради 354 750

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Вараської міської ради 354 750

0810160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 86 800

0813100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в 

установах соціального обслуговування 267 950

0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю 20 500
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0813105 3105 1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з 

інвалідністю 247 450

1000000

Відділ  культури та туризму  виконавчого комітету Вараської 

міської ради 1 406 030

1010000

Відділ  культури та туризму  виконавчого комітету Вараської 

міської ради 1 406 030

1010160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 12 950

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 159 300

1014060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших клубних закладів 325 980

1011100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 

(музичними, художніми, хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими) 695 900

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 211 900

1014081 4081 0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 211 900

Всього 25 088 673

 

 

Секретар міської ради                                                            І.Шумра 


