
грн.

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів
2

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС
3

Код ФКВКБ
4

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 

Зміни (+;-)

Разом 

видатків на 

поточний рік 

0100000 Шумська міська рада (головний розпорядник) 1 281 308 51000 7 329 882

0110000 Шумська міська рада (відповідальний виконавець) 
1 281 308 51 000 7 329 882

0110150 0150 0111

Організаційне,інформаційно-аналітичне та

матеріально-технічне забезпечення діяльності

обласної ради, районної ради, районної у місці ради (

урвзі її створення) міської, селищної, сільської рад

Капітальні видатки 51000 563 048

0112111 2111 0726

Первина медична допомога населенню, що надається

центрами первиної медичної (медико-санітарної)

допомоги

Капітальні видатки 72 000

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері

соціального захисту і соціального забезпечення

Капітальні видатки 30 000

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

Капітальні видатки 37 562

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки 250 500

0117322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

Винготовлення кошторисної документації"Реконструкція 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини в 

с.Тилявка Шумського району Тернопільської області"

62 700 62 700

0117322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

Виготовлення кошторисної документації"Реконструкція  

частини приміщень будинку культури під амбулаторію 

загальної практики сімейної медицини в с.Сураж вул. 

Рудка, 1а, Шумського району Тернопільської області"

46 300 46 300

0117330 7330 0443
Будівництво інших об`єктів соціальної та 

виробничої інфраструктури комунальної 

власності

Відпочинкова зона з  арт-об'єктами  "Алея парасольок"                                                                  

( бюджет участі)

178 000 178 000

0117330 7330 0443
Будівництво інших об`єктів соціальної та 

виробничої інфраструктури комунальної 

власності

Реконструкція частини приміщення кінотеатру під Центр 

надання адміністративних послуг по вул.І.Франка,30 в 

м.Шумськ Тернопільської області

2 662

0117330 7330 0443
Будівництво інших об`єктів соціальної та 

виробничої інфраструктури комунальної 

власності

Виготовлення проектно-кошторисної документації та 

реалізація проекту реконструкції частини приміщень 

кінотеатру під зал засідань по вул. І.Франка, 30 в м. 

Шумськ Тернопільської області                         

30 000 30 000

0117330 7330 0443
Будівництво інших об`єктів соціальної та 

виробничої інфраструктури комунальної 

власності

Реконструкція кінотеатру під громадсько-культурний 

відпочинковий центр по вул І Франка,30в в 

м.Шумськ

14 782 14 782

Додаток № 6

до рішення сесії міської ради № 2154 від 10.10.2018"Про внесення змін до 

міського бюджету   на 2018 рік"

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1
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0117330 7330 0443
Будівництво інших об`єктів соціальної та 

виробничої інфраструктури комунальної 

власності

Реконструкція системи освітлення сіл  громади (згідно 

проектно-кошторисної документації)

339 500 339 500

117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)

Виготовлення генплану м Шумськ 60 000

0117362 7362 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках 

формуванняінфраструктури об'єднаних 

територіальних громад

Придбання техніки спеціального призначення для КП 

"Шумськомунсервіс"(Смітєвоз СБМ-302/1 із заднім 

завантаженням) або еквівалент

1 500 000

0117362 7362 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках 

формуванняінфраструктури об'єднаних 

територіальних громад

Капітальний ремонт башт Рожновського в населених 

пунктах Угорськ, Жолобки, Тилявка ( із виготовленням 

ПКД)

750 000

0117362 7362 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках 

формуванняінфраструктури об'єднаних 

територіальних громад

Поліпшення технічного стану та благоустрій ставу 

"Соснина" в м.Шумськ Тернопільської області-капітальний 

ремонт (корегування)

2 772 614

0117362 7362 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках 

формуванняінфраструктури об'єднаних 

територіальних громад

Виготовлення проектно -кошторисної документації та 

реалізація проекту реконструкції частини приміщення 

кінотеатру під Центр надання адміністративних послуг по 

вулиці І.Франка30 в м.Шумськ Тернопільської області

610 026 610 026

0118311 8311 0511
Охорона та раціональне використання природних 

ресурсів

Поліпшення технічного стану та благоустрій ставу 

"Соснина" в м.Шумськ Тернопільської області-капітальний 

ремонт (корегування)

10 188

0600000
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шумської

міської ради (головний розпорядник) 1 327 034,4 208 505,0

7 283 465,2

0610000
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шумської

міської ради (відповідальний виконавець)

1 327 034,4 208 505,0 7 283 465,2

0610160 1060 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві),селищах, селах, об'єднаних

територіальних громадах

Капітальні видатки 15 000,0

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 30 000,0

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми

навчальними закладами 

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

школі)спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями,колегіумами

Капітальні видатки ( в тому числі на придбання шкільного 

автобуса 65% - 1105000 грн., 35% - 595000 грн.; субвенція на 

"Нову українську школу90%-179280 грн., співфінансування 

місцевий бюджет10%-19920 грн.)

38505 2442205,00
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0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми

навчальними закладами 

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

школі)спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами

Капітальний ремонт (заміна твердопаливного котла) в 

Тилявському НВК в с.Тилявка Шумського району 

Тернопільської області

260400,00

0611090 1090 0960

Надання позашкільної освіти позашкільними

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з

дітьми

Капітальні видатки

0,00

0611161 1161 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти

Капітальні видатки

180927,00

0614060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів

Капітальні видатки

15000,00

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Виготовлення проектно-кошторисної документації та 

реалізація проекту добудова до дитячого садка "Сонечко" 

(покращення енергоефективності будівлі) з впровадженням 

нергозберігаючих заходів в с.Рохманів Шумського району 

Тернопільської області 646 644 170 000 170000,00

0617362 7362 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

формуванняінфраструктури об'єднаних 

територіальних громад

Виготовлення проектно-кошторисної документації та 

реалізація проекту добудова до дитячого садка "Сонечко" 

(покращення енергоефективності будівлі) з впровадженням 

нергозберігаючих заходів в с.Рохманів Шумського району 

Тернопільської області 646 644 476644,00

0617362 7362 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

формуванняінфраструктури об'єднаних 

територіальних громад

Капітальний ремонт (заміна вікон та вхідних дверей) будівлі 

Андрушівського НВК " ЗОШ І-ІІІст. дошкільний 

навчальний заклад" в с.Кутянка Шумського району 

Тернопільської області
945816,00

0617363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів, щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Реконструкція даху Стіжоцького НВК в с.Стіжок

Шумського району.  

33 746,4 33746,40

0617363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів, щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Капітальний ремонт (замінна вікон та вхідних дверей) ЗОШ 

І-ІІ ступенів в с. Рохманів Шумського району 

Тернопільської області

355415,00

0617363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів, щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Капітальний ремонт (утеплення фасадів) ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№1 по вул.Українській,47 в м.Шумськ Тернопільської 

області ( залишок 2017р.- 1270741,80грн., залишок 

райбюджет - 100000 грн.,співфінансування міський бюджет - 

484700грн.) 1855441,8

0617363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів, щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Капітальний ремонт (заміна вікон та вхідних дверей) 

Залісцівського навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад в селі Залісці Шумського 

району Тернопільської області (в тому числі 

співфінансування міський бюджет - 5000 грн.) 502870,0

617363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів, щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Придбання навчально-комп'ютерного комплексу Суразька 

НВК в с.Сураж  (співфінансування 1000грн)

100000,0

РАЗОМ
2 608 342,4

259 505,0 14 613 347,2

Секретар міської ради Л.В.ПАВЛЕНКО

,
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