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Код класифікації 

видатків місцевих 

бюджетів

Найменування

1 2 3 4

ВСЬОГО, в тому числі: 92852,1

110000 Культура і мистецтво 765,00

в тому числі:

110201 "Бібліотеки" 765,0

в тому числі:

Утеплення фасаду бібліотеки Солом'янського району 120,00

Заміна вікон бібліотеки Солом'янського району 400,00

Заміна дверних блоків бібліотеки Солом'янського району 160,00

Заміна радиаторів бібліотеки Солом'янського району 85,00

100000 Житлово-комунальне господарство 57 724,1

в тому числі:

100101 Житлово-експлуатаційне господарство 13 860,1

в тому числі:

ремонт підпірних стінок на 14 об'єктах у Солом'янському 

районі
2 500,0

облаштування дитячих майданчиків на 49 майданчиках у 

Солом'янському районі
3 000,0

облаштування спортивних майданчиків на 19 майданчиках у 

Солом'янському районі
2 000,0

асфальтування міжквартальних проїздів та прибудинкових 

територій на 40 об'єктах у Солом'янському районі
6 000,0

погашення кредиторської заборгованості 2011 року за 

асфальування міжквартальних проїздів та прибудинкових 

територій у Солом'янському районі

360,1

100102
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих 

органів влади
43 864,0

в тому числі:

капітальний ремонт покрівлі в 62 будинках у Солом'янському 

районі
10 100,0

утеплення фасадів в 30 будинках у Солом'янському районі 6 700,0

герметизація стиків в 46 будинках у Солом'янському районі 5 000,0

ремонт внутрішньобудинкових мереж на 35 об'єктах у 

Солом'янському районі
5 600,0

ремонт електрощитових, заміна та модернізація 

електрообладнання на 176 об'єктах у Солом'янському районі
10 600,0

ремонт сходових клітин в 18 будинках у Солом'янському 

районі
2 500,0

Примітка

Інформація

щодо потреби у коштах на виконання робіт з капітального ремонту у 2015 році 

Головний розпорядник бюджетних коштів                                                                                                                

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація  

Напрями фінансування
Потреба в 

кошта на 

2015 рік, 

тис.грн.
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капітальний ремонт гуртожитків в 5 гуртожитках у 

Солом'янському районі
1 300,0

погашення кредиторської заборгованості 2011 року за виконані 

роботи сходових клітин у Солом'янському районі
2 064,0

070000 Освіта 20 813,0

в тому числі:

070101 Дошкільні заклади освіти 12 563,0

в тому числі:

Капітальний ремонт 1 покрівлі в дошкільному закладі 

Солом'янського району
180,0

Капітальний ремонт  3 електрощитових в дошкільному закладі 

Солом'янського району
210,0

Капітальний ремонт 2 фасадів в дошкільному закладі 

Солом'янського району
910,0

Капітальний ремонт 10 фасадів(заміна вікон) в дошкільному 

закладі Солом'янського району
4 313,0

Капітальний ремонт місць загального користування в 2 

дошкільних закладах Солом'янського району
180,0

Капітальний ремонт 3 пральн.кімнат в дошкільному закладі 

Солом'янського району
380,0

Капітальний ремонт 1 паркану в дошкільному закладі 

Солом'янського району
360,0

Капітальний ремонт 9 асфальт.покриттів в дошкільному 

закладі Солом'янського району
300,0

Капітальний ремонт по відновленню груп 1 заклад в 

дошкільному закладі Солом'янського району
3 390,0

Капітальний ремонт 5 харчоблоків в дошкільному закладі 

Солом'янського району
1 740,0

Капітальний ремонт 14 МІТП в дошкільному закладі 

Солом'янського району
300,00

Капітальний ремонт котлів 1 заклад в дошкільному закладі 

Солом'янського району
300,00

070201

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа дитячий 

садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, 

ліцеї, гімназії, колегіуми

7 530,0

в тому числі:

Капітальний ремонт 3 покрівель в загальноосвітніх школах 

Солом'янського району
600,0

Капітальний ремонт 3 електричних мереж в загальноосвітніх 

школах Солом'янського району
300,0

Капітальний ремонт  6 електрощитових в загальноосвітніх 

школах Солом'янського району
420,0

Капітальний ремонт загальн.користув.1 заклад в 

загальноосвітніх школах Солом'янського району
250,0

Капітальний ремонт 3 спорт.залів в загальноосвітніх школах 

Солом'янського району
1 400,0

Капітальний ремонт приміщень 1 об"єкт в загальноосвітніх 

школах Солом'янського району
450,0
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Капітальний ремонт 2 парканів в загальноосвітніх школах 

Солом'янського району
790,0

Капітальний ремонт 5 асфальт.покриттів в загальноосвітніх 

школах Солом'янського району
240,0

Капітальний ремонт 5 харчоблоків в загальноосвітніх школах 

Солом'янського району
2 780,0

Капітальний ремонт 14 МІТП в загальноосвітніх школах 

Солом'янського району
300,0

070202 Вечірні (змінні) школи 100,0

в тому числі:

Капітальний ремонт 1 покрівлі у вечірній школі Солом'янського 

району
100,0

070301
Загальноосвітні школи-інтернати, 

загальноосвітні санаторні школи-інтернати
400,0

в тому числі:

Капітальний ремонт місць загального користування в 

загальноосвітній санаторній школі-інтернаті Солом'янського 

району

250,0

Капітальний ремонт приміщень в загальноосвітній санаторній 

школі-інтернаті Солом'янського району
100,0

Капітальний ремонт 1 асфальт.покриття в загальноосвітній 

санаторній школі-інтернаті Солом'янського району
50,0

070304

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, 

школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у 

фізичному чи розумовому розвитку

50,0

в тому числі:
Капітальний ремонт асфальтного покриття в спеціальній 

загальноосвітній школі-інтернаті Солом'янського району
50,0

070401
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми
100,0

в тому числі:

Капітальний ремонт 1 покрівлі в позашкільному закладі 

освітиСолом'янського району
100,0

070804
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, 

районних відділів освіти
70,0

в тому числі:

Капітальний ремонт  1 електрощитової в приміщенні 

централізованій бухгалтерії обласних, міських, районних 

відділів освіти Солом'янського району

70,0

080000 Охорона здоров'я 12580,0

в тому числі:

080400

Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери, 

медико-санітарні частини, пересувні 

консультативні діагностичні центри тощо, які не 

мають ліжкового фонду)

6580,0

в тому числі:

Капітальний ремонт фасаду з утепленням в КМП КДЦ 

Солом'янського району
6100,00

Капітальний ремонт покрівлі для КМП КДЦ Солом'янського 

району
480,00
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080800
Центри первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги
6000,0

в тому числі:

Капітальний ремонт будівлі КМП "ЦПМСД №1" Солом'янського 

району
6000,00

090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 970,00

в тому числі:

091105 Утримання клубів підлітків за місцем проживання 970,0

в тому числі:

Капітальний ремонт підліткового клубу Солом'янського району 970,00

Примітки: 

          1. Коди класифікації видатків та коди функціональної класифікації видатків по гр. 1 та їх найменування по гр. 2 

вказуються відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 "Про бюджетну класифікацію". Напрям 

виконання робіт - це деталізація коду функціональної класифікації видатків. 

       Наприклад. Код класифікації видатків: 100000. Назва: Житлово-комунальне господарство; код функціональної 

класифікації видатків: 100102.  Назва: Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади. Напрями виконання робіт: 

Капітальний ремонт 15 дахів житлових будинків у Дніпровському районі). 

Перший заступник голови                                                                                                                         А. Лапань


