Розклад бюджету за статтями видатків

Статті видатків

1. Видатки споживання:
1.1 Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів
розвитку.
1.1.1. Оплата послуг сторонніх
організацій з організації та
проведення за угодами з радою
окремих заходів:
- консалтингові (розробка
положень, методик, інших
нормативно-правових актів,
проектно- кошторисної
документації) (2240);
- організація і проведення
комунікативних заходів
(семінарів, конференцій, круглих
столів, конкурсів) (2240);
- проведення обстежень,
опитувань, аудиту, інше (2240);
- підготовка і перепідготовка
кадрів (тренінги, навчальнометодичні семінари тощо)
(2240);
- поточний ремонт будівель,
інвентарю та обладнання
(2240);

- придбання предметів,
матеріалів, обладнання та
інвентарю (2210);
- створення і функціонування
робочих груп з реалізації
проекту (2240).
1.1.2. Оплата послуг з організації
та проведення заходів
безпосередньо радамипереможцями:
- створення нових комунальних
установ (центрів, клубів,
підприємств, кооперативів
інше) (згідно кошторисів).
1.1.3. Оплата послуг зі
встановлення (інсталяції)
програмного забезпечення:
- створення і впровадження
інформаційних систем та
комплексів, локальних мереж, їх
супровід та обслуговування
(2240);
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(2240);
- створення і впровадження
програмного забезпечення
систем дистанційного навчання,
інтерактивного опитування,
інше (2240).
1.1.4. Оплата послуг з
інформаційного забезпечення
заходів проекту: ЗМІ,
телебачення, друкування,
реклама (2240).
1.2. Оплата послуг з
організаційного забезпечення
проекту:
- офісні витрати та обладнання
(2210);
- оплата транспортних послуг
(2240);
- орендна плата (2240);
- оплата послуг зв’язку (2240);
- видатки на відрядження (2250).
1.3. Оплата послуг сторонніх
організацій за надані науководослідні послуги:
- розробка концепцій, стратегій
розвитку,
в т. ч. окремих галузей місцевого
господарства (2281);
- розробка генеральних планів,
проектів забудови міст, сіл,
селищ (2281);
- прикладні розробки та
експериментальне
проектування, тощо (НОУ-ХАУ)
(2281);
- витрати на
геологорозвідувальні та
топографо-геодезичні роботи
(2281);
- розробка дослідних
(експериментальних) зразків
обладнання (2281);
- розробка дослідних зразків
програмного забезпечення.
2. Видатки розвитку:
Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування (3110).
Капітальне будівництво (3120).
Будівництво (придбання) житла
(3121).
Інше будівництво (придбання)
(3122).
Капітальний ремонт (3130).
Капітальний ремонт
житлового фонду (3131).
Капітальний ремонт інших
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об’єктів (3132).
Реконструкція та реставрація
(3140).
Реконструкція житлового фонду
(3141).
Реконструкція інших об’єктів
(3142).
Реставрація пам ’яток
культури, історії та
архітектури (3143).
Придбання землі і
нематеріальних активів (3160).
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