
Код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональн

ої 
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’єктів будівництва / вид 
будівельних робіт, у тому числі проекті 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 готовності 
об’єкта на кінець 

бюджетного періоду, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000
Виконавчий комітет Софіївської селищної 

ради (головний розпорядник) 1 677 403,71

0210000
Виконавчий комітет Софіївської селищної 

ради (відповідальний виконавець) 1 677 403,71

0213241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення
Капітальний ремонт електромереж Комунального 
закладу «Центр надання соціальних послуг» 
Софіївської селищної ради Софіївського району 
Дніпропетровської області, який розташований за 
адресою: смт. Софіївка , вул. Карпенка 1 корпус 3 
Софіївського району Дніпропетровської області», 
в тому числі на  авторський  і технічний нагляд 

2 022 269 962,0 0,00

0217363 7363 0490

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

Капітальний ремонт перехрестя між вул. 
Карпенка та вул. Больнична в смт Софіївка 
Софіївського району Дніпропетровської області

2 022 465 610,93

0217363 7363 0490

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

Капітальний ремонт будівлі стаціонарного 
відділення для постійного або тимчасового 
проживання за адресою: вул. Карпенка, 1 в смт 
Софіївка Софіївського району Дніпропетровської 
області із застосуванням енергозберігаючих 
технологій

2 022 941 830,78

0600000 Відділ освіти виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради Криворізького 

району Дніпропетровської області (головний 
розпорядник)

0 3 817 377,52

0610000

Відділ освіти виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради Криворізького 

району Дніпропетровської області 
(відповідальний виконавець)

0 3 817 378

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти

Капітальний ремонт будівлі Кам’янської гімназії 
за адресою: 53160, вул. Клубна, будинок, 7, село 
Кам’янка Криворізького району 
Дніпропетровської області із застосуванням 
енергозберігаючих технологій" - виготовлення 
ПКД

2022-2023 400 000,0 0,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти

Капітальний ремонт будівлі КЗ «Софіївська
вечірня школа» за адресою: 53100, вул. Шкільна,
б. 1, смт Софіївка Криворізького району
Дніпропетровської області» - виготовлення ПКД

2022-2023 49 840,0

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти

Капітальний ремонт покрівлі КЗ «Кам’янська
ЗОШ 1-111 ст» за адресою: 53160, вул.. Клубна,
б. 7, с. Кам’янка Криворізького району
Дніпропетровської області – виготовлення ПКД

2022-2024 42 720,0

04525000000

(код бюджету)

Додаток  5
до рішення виконавчого комітету Софіївської селищної 

ради

від 14.11.2022р.  № 120

коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2022 році
РОЗПОДІЛ



0611041 1041 0921
Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти

Капітальний ремонт із влаштування санвузлів в 
будівлі Вишневої гімназії Софіївської селищної 
ради Дніпропетровської області за адресою вул. 
Татарця, 75 в с. Вишневе 
Софіївського/Криворізького району 
Дніпропетровської області

2 022 1 134 000,0

0617363 7363 0490

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

Будівництво міні футбольного поля 
Комунального закладу ―Миколаївська 
загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів‖ 
Софіївський район, с. Миколаївка, вул. Квітнева, 
буд. 1

2 022 2 190 817,52

УСЬОГО 0 5 494 781,23

Секретар селищної ради Людмила НАЗАРЕНКО


