
(грн.)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

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 5 6 8 9 10

0100000

17.874.376,00

0110000

17.874.376,00

7000 17.874.376,00

0117310 7310 0443 3.863.566,00

Капітальний ремонт системи 

водопостачання в селищі Водяне 

Богодухівського району Харківської області 2021 - 2021 0,00 1.118.102,00 100,00

Капітальний ремонт системи 

водопостачання в смт.Краснокутськ по 

прв.Жолобок Богодухівського району 

Харківської області

2021 - 2021 0,00 30.000,00 4,00

Проведення реконструкції шляхом 

модернізації вуличного освітлення по 

вул.Центральній в с.Мурафа 

Богодухівського району Харківської області

2021 - 2021 0,00 40.000,00 100,00

Будівництво (облаштування) артезіанської 

свердловини в смт.Краснокутськ по вул. 

Горянській на території існуючого 

водозабору

2020 - 2021 6,00 2.675.464,00 100,00

0117322 7322 0443 6.480.676,00

Капітальний ремонт АЗПСМ с. Дублянка 2021 - 2021 0,00 49.000,00 100,00

Капітальний ремонт АЗПСМ с. Качалівка 2021 - 2021 0,00 49.000,00 100,00

Додаток 5

                        до рішення ХVІ сесії VIII скликання

                        Краснокутської селищної ради 

                        від 16 листопада  2021 року № 3260-VIII

РОЗПОДІЛ

коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів 

виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами 2021 році

20541000000

(код бюджету)

Найменування

головного розпорядника

коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця,

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальна вартість 

будівництва, 

гривень

4 7

Краснокутська селищна рада  

Богодухівського району Харківської області

Краснокутська селищна рада  

Богодухівського району Харківської області

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

1.118.102,00

717.232,00

40.000,00

2.866.642,00

Будівництво медичних установ та закладів

49.000,00

49.000,00



Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

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 5 6 8 9 10

Найменування

головного розпорядника

коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця,

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальна вартість 

будівництва, 

гривень

4 7

Капітальний ремонт АЗПСМ с. Козіївка 2021 - 2021 0,00 49.000,00 100,00

капітальний ремонт АЗПСМ смт. 

Костянтинівка
2021 - 2021 0,00 49.000,00 100,00

Капітальний ремонт приміщень першого 

поверху головного корпусу комунального 

некомерційного підприємства 

"Краснокутська центральна районна 

лікарня" Краснокутської селищної ради за 

адресою смт. Краснокутськ, вул. Миру, 136

2021 - 2021 0,00 1.500.000,00 100,00

Капітальний ремонт частини будівлі та 

приміщень щодо забезпечення доступності 

для маломобільних груп населення за 

адресою: вул.Миру,136  смт. Краснокутськ, 

Харківської області

2021 - 2021 0,00 299.600,00 100,00

Облаштування пожежної сигналізації в 

головному корпусі лікарні за адресою смт. 

Краснокутськ, вул. Миру, 136
2021 - 2021 0,00 900.000,00 100,00

Реконструкція моргу КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

"Краснокутська центральна районна 

лікарня" Краснокутської районної ради за 

адресою смт. Краснокутськ, пров. 

Лікарняний, 4а

2020 - 2021 4,00 3.524.404,00 100,00

Реконструкція системи   газопостачання 

АЗПСМ с. Качалівка за адресою: Харківська 

обл.,  Богодухівський район, с.Качалівка,   

вул. Шкільна, 2

2021 - 2021 0,00 5.056,00 100,00

Реконструкція системи   газопостачання 

АЗПСМ с. Мурафа за адресою: Харківська 

обл., Богодухівський район, с. Мурафа,   

вул. Базарна, 1

2021 - 2021 0,00 5.056,00 100,00

Реконструкція системи   газопостачання 

АЗПСМ смт.Костянтинівка за адресою: 

Харківська обл., Богодухівський район, 

смт.Костянтинівка,   вул. Центральна, 27А
2021 - 2021 0,00 5.056,00 100,00

Реконструкція системи   газопостачання 

ФАП с. Основинці за адресою: Харківська 

обл., Богодухівський район, с. Основинці, 

вул. Каразінська, 20

2021 - 2021 0,00 5.056,00 100,00

49.000,00

49.000,00

1.557.332,00

299.600,00

900.000,00

3.699.364,00

5.056,00

5.056,00

5.056,00

5.056,00



Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

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 5 6 8 9 10

Найменування

головного розпорядника

коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця,

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальна вартість 

будівництва, 

гривень

4 7

Реконструкція системи   газопостачання 

ФАП с.Водяне за адресою: Харківська обл., 

Богодухівський район, с.Водяне, вул. 

Московська, 87

2021 - 2021 0,00 5.056,00 100,00

Реконструкція системи   газопостачання 

ФАП с.Городнє за адресою: Харківська 

обл., Богодухівський район, с. Городнє,  

вул. Шевченка , 29а

2021 - 2021 0,00 5.056,00 100,00

Реконструкція системи   газопостачання 

ФАП с.Любівка за адресою: Харківська обл., 

Богодухівський район, с. Любівка, вул. 

Слобожанська, 130

2021 - 2021 0,00 5.056,00 100,00

Реконструкція системи   газопостачання 

ФАП с.Олексіївка за адресою: Харківська 

обл., Богодухівський район, с. Олексіївка,  

вул. Центральна, 54

2021 - 2021 0,00 5.056,00 100,00

Реконструкція системи   газопостачання ФП 

с. Каплунівка за адресою: Харківська обл., 

Богодухівський район, с. Каплунівка, вул.. 

Центральна, 40

2021 - 2021 0,00 5.056,00 100,00

Реконструкція системи   газопостачання ФП 

с.В’язова за адресою: Харківська обл., 

Богодухівський район, с. В’язова,   вул. 

Погорєлова, 6

2021 - 2021 0,00 5.056,00 100,00

Реконструкція системи   газопостачання ФП 

с.Китченківка за адресою: Харківська обл., 

Богодухівський район, с. Китченківка, вул. 

Хальзова, 8

2021 - 2021 0,00 5.056,00 100,00

Реконструкція системи   газопостачання ФП 

с.Мирне за адресою: Харківська обл., 

Богодухівський район, с. Мирне,  вул. 

Центральна, 99

2021 - 2021 0,00 5.056,00 100,00

0117323 7323 0443 42.358,00

Реконструкція системи газопостачання 

(котельні) адмінприміщення за адресою: 

смт.Краснокутськ, вул.Миру,138
2021 - 2021 0,00 30.000,00 100,00

Реконструкція системи газопостачання 

котельні відділення стаціонарного догляду 

для постійного або тимчасового 

проживання за адресою: Харківська обл., 

Богодухівський район, с. Козіївка, вул. 

Спортивна, 5А

2021 - 2021 0,00 12.358,00 100,00

5.056,00

5.056,00

5.056,00

5.056,00

5.056,00

5.056,00

5.056,00

5.056,00

Будівництво установ та закладів соціальної 

сфери

30.000,00

12.358,00



Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

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 5 6 8 9 10

Найменування

головного розпорядника

коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця,

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальна вартість 

будівництва, 

гривень

4 7

0117325 7325 0443 760.442,00

Будівництво фізкультурно-оздоровчого 

комплексу по вул.Яровій, 1а в смт. 

Краснокутськ Харківської області (сплата 

адміністративних послуг для отримання 

сертифікату на введення в експлуатацію 

об"єкта)

2021 - 2021 100,00 10.442,00 100,00

Придбання стадіону "Газовик" 2021 - 2021 0,00 750.000,00 100,00

0117330 7330 0443 497.855,00

Будівництво частини приміщень нежитлової 

будівлі - будинку культури під офісні 

приміщення (Центр надання 

адміністративних послуг) та приміщення 

для публічних виступів за адресою: 

вул.Миру, 152,  смт. Краснокутск, 

Богодухівського району, Харківської області 

(Коригування)

2021 - 2021 0,00 146.600,00 100,00

Будівельно-монтажні роботи по 

встановленню присрою дистанційної 

передачі даних на побутовий пристрій газу 

та налаштування в котельні за адресою: 

Харківська область, Богодухівський район, 

с. Колонтаїв вул. Центральна, 107

2021 - 2021 0,00 15.360,00 100,00

Будівельно-монтажні роботи по 

встановленню пристрою дистанційної 

передачі даних на бутовий пристрій газу та 

налаштування в котельні за адресою: 

Харківська область, Богодухівський район, 

с. Любівка, вул. Слобожанська, 120

2021 - 2021 0,00 18.056,00 100,00

Будівельно-монтажні роботи по 

встановленню пристрою дистанційної 

передачі даних на побутовий пристрій газу 

та налаштування в котельні за адресою: 

Харківська область, Богодухівський район, 

с. Качалівка, вул.  Шкільна, 2

2021 - 2021 0,00 15.360,00 100,00

Будівництво споруд, установ та закладів 

фізичної культури і спорту

29.356.073,00

750.000,00

Будівництво інших об`єктів комунальної 

власності

146.600,00

15.360,00

18.056,00

15.360,00



Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

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 5 6 8 9 10

Найменування

головного розпорядника

коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця,

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальна вартість 

будівництва, 

гривень

4 7

Будівельно-монтажні роботи по 

встановленню пристрою дистанційної 

передачі даних на побутовий пристрій газу 

та налаштування в котельні за адресою: 

Харківська область, Богодухівський район, 

с. Китченківка вул. Хальзова, 18

2021 - 2021 0,00 18.056,00 100,00

Будівельно-монтажні роботи по 

встановленню пристрою дистанційної 

передачі даних на побутовий пристрій газу 

та налаштування в котельні за адресою: 

Харківська область, Богодухівський район, 

с. Колонтаїв вул. Центральна, 91

2021 - 2021 0,00 15.360,00 100,00

Будівельно-монтажні роботи по 

встановленню пристрою дистанційної 

передачі даних на побутовий пристрій газу 

та налаштування в котельні за адресою: 

Харківська область, Богодухівський район, 

с. Рябоконеве, вул. Яблунева, 4 

2021 - 2021 0,00 18.056,00 100,00

Будівельно-монтажні роботи по 

встановленню пристрою дистанційної 

передачі даних на побутовий пристрій газу 

та налаштування в котельні за адресою: 

Харківська область, Богодухівський район, 

смт Краснокутськ вул. Миру, 127

2021 - 2021 0,00 18.056,00 100,00

Реконструкція існуючою системи 

газопостачання громадського будинку 

Краснокутської селищної ради за адресою: 

с.В'язова, пров. Погорєва 2, Богодухівського 

району,  Харківської області

2021 - 2021 0,00 93.000,00 100,00

Реконструкція нежитлової будівлі поліклініки 

під будинок житловий готельного типу з 

нежитловими приміщеннями на першому 

поверсі за адресою:вул.Миру,139, смт. 

Краснокутськ, Богодухівського району, 

Харківської області

2021 - 2021 0,00 139.951,00 100,00

18.056,00

15.360,00

18.056,00

18.056,00

93.000,00

139.951,00
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місцевого бюджету

Загальна вартість 

будівництва, 

гривень

4 7

0117350 7350 0443 283.610,00

Виготовлення плану зонування с. 

Олексіївка Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області 2021 - 2021 0,00 30.000,00 100,00

Виготовлення плану зонування с.Водяне 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області 2021 - 2021 0,00 30.000,00 100,00

Виготовлення технічної документації із 

землеустрою по встановленню меж 

населеного пункту с. Оленівське на 

території Краснокутської селищної 

територіальної громади

2021 - 2021 0,00 45.000,00 100,00

Виконання робіт з оцінки перспективного 

використання ділянки на території 

Краснокутської територіальної громади з 

метою оформлення дозвільних документів 

для видобування корисних копалин 

місцевого значення

2021 - 2021 0,00 13.700,00 100,00

Розроблення генерального плану з планом 

зонування с.Мурафа Богодухівського 

району Харківської області 2021 - 2021 0,00 120.000,00 100,00

Розроблення містобудівної документації 

"Детальний план території кварталу 

громадської забудови по вул. Миру, 

обмеженою освітянською зоною по пров 

Заклепенка та провулком без назви"

2021 - 2021 0,00 44.910,00 100,00

0117461 7461 0456 5.945.869,00

Капітальний ремонт дороги по вулиці 

Горького в селі Козіївка Краснокутського 

району Харківської області
2021 - 2022 38,00 4.793.018,00 100,00

Капітальний ремонт дороги по вулиці 

Горянській смт. Краснокутськ 

Богодухівського району Харківської області 2021 - 2021 0,00 130.420,00 1,00

Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)

30.000,00

30.000,00

45.000,00

13.700,00

120.000,00

44.910,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

7.686.518,00

9.711.266,00
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будівництва, 

гривень

4 7

Капітальний ремонт дороги по вулиці 

Новостроєнівській з №8 до №38 

смт.Краснокутськ Богодухівського району 

Харківської області

2021 - 2021 0,00 30.000,00 100,00

Співфінансування на договірних засадах 

витрат, ров"язаних з будівництвом, 

реконструкцією, поточним середнім 

ремонтом і утриманням автомобільної 

дороги загального користування 

державного значення Т-21-16/М-03/-

Коломак-Шелестове-Колонтаїв

2021 - 2021 0,00 992.431,00 100,00

0600000

13.758.463,00

0610000

13.758.463,00

1000 7.708.307,00

0611061 1061 0921 7.708.307,00

Встановлення автоматичної протипожежної 

сигналізації в Козіївському ліцеї 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області 

за адресою: Харківська область, 

Богодухівський район, с.Козіївка, 

вул.Слобожанська, 52

2021 - 2021 0,00 49.900,00 100,00

Встановлення автоматичної протипожежної 

сигналізації в опорному закладі 

Мурафський ліцей за адресою: Харківська 

область, Богодухівський район, с.Мурафа, 

вул.Центральна, 81

2020 - 2021 3,00 1.449.000,00 93,00

Капітальний ремонт кабінету інформатики 

Колонтаївського ліцею Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району 

Харківської області за адресою: Харківська 

область, Богодухівський район, с. 

Колонтаїв, вулиця Центральна, 72

2021 - 2021 0,00 310.619,00 100,00

30.000,00

250.000.000,00

Відділ освіти Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області

Відділ освіти Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області

ОСВІТА

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти

49.900,00

1.598.099,00

353.041,00
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1 2 3 5 6 8 9 10
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головного розпорядника

коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця,

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальна вартість 

будівництва, 

гривень

4 7

Капітальний ремонт пішохідних доріжок 

Колонтаївського ліцею Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району 

Харківської області за адресою: Харківська 

область, Богодухівський район, с. 

Колонтаїв, вулиця Центральна, 72

2021 - 2021 0,00 869.892,00 100,00

Капітальний ремонт туалетних приміщень 2-

го поверху Краснокутського ліцею імені 

Героя Радянського Союзу І.Н.Нестерова 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області 

за адресою: Харківська область, 

Богодухівський район, смт. Краснокутськ, 

вулиця Миру, 154-а

2021 - 2021 0,00 833.389,00 100,00

Капітальний ремонт туалетних приміщень І 

корпусу Каплунівської гімназії 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області 

за адресою: Харківська область, 

Богодухівський район, с. Каплунівка, вулиця 

Морозова, 62 

2021 - 2021 0,00 212.941,00 100,00

Капітальний ремонт туалетних приміщень 

Городнянської гімназії  Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району 

Харківської області за адресою: Харківська 

область, Богодухівський район, с. Городнє, 

вулиця Шевченка, 71  

2021 - 2021 0,00 106.439,00 100,00

Капітальний ремонт туалетних приміщень 

Дублянського ліцею Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району 

Харківської області за адресою: Харківська 

область, Богодухівський район, с. 

Дублянка, вулиця Заводська, 3

2021 - 2021 0,00 735.222,00 100,00

Капітальний ремонт туалетних приміщень 

Качалівського ліцею імені Героя 

Радянського Союзу О.Д. Майорова 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області 

за адресою: Харківська область, 

Богодухівський район, с.Качалівка, вул. 

Шкільна, 18 

2021 - 2021 0,00 440.065,00 100,00

1.016.177,00

833.389,00

212.941,00

133.797,00

895.372,00

686.179,00
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Загальна вартість 

будівництва, 

гривень

4 7

Капітальний ремонт туалетних приміщень 

Колонтаївського ліцею Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району 

Харківської області за адресою: Харківська 

область, Богодухівський район, с. 

Колонтаїв, вулиця Центральна, 72

2021 - 2021 0,00 142.744,00 100,00

Капітальний ремонт туалетних приміщень 

Краснокутського ліцею імені Героя 

Радянського Союзу І,Н, Нестерова 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області 

за адресою: Харківська область, 

Богодухівський район, смт. Краснокутськ, 

вулиця Миру, 154-а  

2021 - 2021 0,00 940.512,00 100,00

Капітальний ремонт туалетних приміщень 

Краснокутського ліцею № 2 Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району 

Харківської області за адресою: Харківська 

область, Богодухівський район, смт. 

Краснокутськ, вулиця Шевченка, 111/3

2021 - 2021 0,00 216.825,00 100,00

Капітальний ремонт туалетних приміщень 

Слобідської гімназії Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району 

Харківської області за адресою: Харківська 

область, Богодухівський район, с. Слобідка, 

вулиця Шкільна, 18

2021 - 2021 0,00 589.688,00 100,00

Капітальний ремонт частини м'якої покрівлі 

Краснокутського ліцею імені Героя 

Радянського Союзу І.Н. Нестерова 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області 

за адресою: Харківська область, 

Богодухівський район, смт.Краснокутськ, 

вулиця Миру, 154-а

2021 - 2021 0,00 811.071,00 100,00

7000 6.050.156,00

0617321 7321 0443 6.050.156,00

193.284,00

1.162.758,00

241.999,00

677.507,00

959.803,00

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Будівництво освітніх установ та закладів
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відповідального виконавця,

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
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будівництва, 

гривень

4 7

Будівництво міні-футбольного поля зі 

штучним покриттям Дублянського ліцею 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області 

за адресою: Харківська область, 

Богодухівський район, с. Дублянка, вулиця 

Заводська,3

2021 - 2021 0,00 49.900,00 100,00

Будівництво майданчика зі штучним 

покриттям за адресою:Харківська область, 

Богодухівський район, с.Мурафа, вул. 

Центральна, 81

2020 - 2021 4,00 1.700.000,00 69,00

Будівництво футбольного поля з 

синтетичним покриттям та тренажерним 

обладнанням (В"язівський ліцей) за 

адресою: Харківська область, 

Богодухівський район  с.В'язова 

вул.Слобожанська, 9

2020 - 2021 5,00 1.700.000,00 89,00

Заміна та оснащення вузла обліку газу 

котельні закладу дошкільної освіти 

системою дистанційної передачі даних за 

адресою: Харківська область, 

Богодухівський район, с.Колонтаїв, 

вул.Берегова, 6

2021 - 2021 0,00 63.086,00 100,00

Капітальний ремонт котельні корпусу N2 

Мурафського ліцею Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району 

Харківської області за адресою: Харківська 

область, Богодухівський район, с.Мурафа, 

вулиця Центральна, 81

2021 - 2021 0,00 172.232,00 100,00

Капітальний ремонт Краснокутського 

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №2 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району  Харківської області 

за адресою: Харківська область, 

Богодухівський район, смт.Краснокутськ, 

вулиця Миру, 69

2021 - 2021 0,00 710.381,00 100,00

49.900,00

2.542.264,00

1.993.421,00

63.096,00

172.232,00

837.804,00



Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

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 5 6 8 9 10

Найменування

головного розпорядника

коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця,

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальна вартість 

будівництва, 

гривень

4 7

Капітальний ремонт Краснокутського ліцею 

імені Героя Радянського Союзу 

І.Н.Нестерова Краснокутської селищної 

ради Богодухівського району Харківської 

області за адресою: Харківська область, 

Богодухівський район, смт.Краснокутськ, 

вулиця Миру, 154-а

2021 - 2021 0,00 506.082,00 100,00

Капітальний ремонт Мурафського ліцею 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області 

за адресою: Харківська область, 

Богодухівський район, с.Мурафа, вулиця 

Центральна, 81

2021 - 2021 0,00 127.768,00 100,00

Реконструкція будівлі корпусу №2 

Пархомівського ліцею Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району 

Харківської області, за адресою: Харківська 

область Богодухівський район, 

с.Пархомівка, вулиця Панаса Луньова, 4 під 

будівлю дошкільного навчального закладу

2021 - 2021 0,00 642.465,00 100,00

Реконструкція системи газопостачання 

В'язівського ліцею за адресою: Харківська 

обл., Богодухівський район, с.В'язова, вул. 

Слобожанська, 9

2021 - 2021 0,00 12.500,00 100,00

Реконструкція системи газопостачання 

Городнянської  філії Козіївського ліцею за 

адресою: Харківська обл. Богодухівський 

район, с.Городне, вул. Шевченка, 71

2021 - 2021 0,00 30.269,00 100,00

Реконструкція системи газопостачання 

Дублянського ліцею за адресою: Харківська 

обл., Богодухівський район, с.Дублянка, 

вул.Заводська, 3

2021 - 2021 0,00 12.500,00 100,00

Реконструкція системи газопостачання 

Колонтаївського ліцею за адресою: 

Харківська обл., Богодухівський район, с. 

Колонтаїв, вул. Центральна, 72

2021 - 2021 0,00 69.090,00 100,00

Реконструкція системи газопостачання 

корпусу №2 Каплунівської гімназії за 

адресою: Харківська обл., Богодухівський 

район, с. Каплунівка, вул. Морозова, 62

2021 - 2021 0,00 10.673,00 100,00

506.082,00

127.768,00

642.465,00

12.500,00

30.269,00

12.500,00

69.090,00

10.673,00
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Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 
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Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

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 5 6 8 9 10

Найменування

головного розпорядника

коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця,

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальна вартість 

будівництва, 

гривень

4 7

Реконструкція системи газопостачання 

Краснокутського закладу дошкільної освіти 

№1 за адресою: Харківська обл., 

Богодухівський район, смт,Краснокутськ, 

пров. Заклепенка, 1

2021 - 2021 0,00 12.500,00 100,00

Реконструкція системи газопостачання 

Краснокутського закладу дошкільної освіти 

№2 за адресою: Харківська обл., 

Богодухівський район, смт. Краснокутськ, 

вул. Миру, 69

2021 - 2021 0,00 17.911,00 100,00

Реконструкція системи газопостачання 

Краснокутського ліцею імені Героя 

Радянського Союзу І.Н.Нестерова за 

адресою; Харківська обл., Богодухівський 

район, смт. Краснокутськ, вул. Заклепенка, 

8

2021 - 2021 0,00 12.500,00 100,00

Реконструкція системи газопостачання 

Мурафського закладу дошкільної освіти за 

адресою:Харківська обл., Богодухівський 

район, с.Мурафа, вул.Весняна,5

2021 - 2021 0,00 17.911,00 100,00

Реконструкція системи газопостачання 

Мурафського ліцею за адресою: Харківська 

обл., Богодухівський район, с.Мурафа, 

вул.Центральна, 81

2021 - 2021 0,00 12.500,00 100,00

Реконструкція системи газопостачання 

Пархомівського закладу дошкільної освіти 

за адресою: Харківська обл., Богодухівський 

район, с. Пархомівка, вул.Докучаєва, 1-а
2021 - 2021 0,00 22.662,00 100,00

Реконструкція системи газопостачання 

топкової Рябоконівського ЗДО за адреою: 

с.Рябоконеве, вул.Молодіжна, 13 

Богодухівського р-ну Харківської області

2021 - 2021 0,00 147.226,00 100,00

1000000

944.737,00

1010000

944.737,00

7000 944.737,00

1017324 7324 0443 944.737,00

12.500,00

17.911,00

12.500,00

17.911,00

12.500,00

22.662,00

147.226,00

Відділ культури та туризму Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району 

Харківської області

Відділ культури та туризму Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району 

Харківської області

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Будівництво установ та закладів культури



Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 
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Код 
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класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво об'єкта у 
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гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 5 6 8 9 10

Найменування

головного розпорядника

коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця,

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальна вартість 

будівництва, 

гривень

4 7

Капітальний ремонт покрівлі Комунального 

закладу "Краснокутський будинок культури" 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області, 

за адресою:Харківська область, 

смт.Краснокутськ, пров. Театральний, 12

2021 - 2021 0,00 688.757,00 100,00

Реконструкція системи газопостачання 

об’єкту «Китченківський сільський будинок 

культури» зі встановленням комерційного 

вузла обліку газу та оснащенням модемним 

зв’язком за адресою: Харківська обл., 

Богодухівський р-н, с. Китченківка, вул. 

Центральна, 36 

2021 - 2021 0,00 30.000,00 100,00

Реконтрукція системи газопостачання 

блочно-модульної котельні комунального 

закладу "Краснокутський будинок культури" 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області, 

за адресою: Харківська область, смт. 

Краснокутськ, пров Театральний, 12

2021 - 2021 0,00 225.980,00 100,00

Х Х Х X X X
32.577.576,00

X

688.757,00

30.000,00

535.980,00

УСЬОГО X

Секретар ради Валентина ОВЧАРЕНКО


