
в т.ч.

сума коштів 

обласного 

бюджету, яка 

включена до 

договору за 

результатами 

тендеру

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=12-14

1.

Виготовлення проєктно сметної документації 717321 3132 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6

2.

РАЗОМ

Виконавець П.І.Б. Терещенко О.І.

тел.моб. 0982110342

 Інформація щодо стану освоєння  коштів ОБЛАСНОГО бюджету станом на 01.08.2020 та прогнозу стосовно їх використання до кінця поточного року  

Загальна 

вартість 

об'єкту 

згідно з 

ПКД*

Найменування об'єкту,

заходу (напряму)

Залишкова 

вартість 

об'єкта 

станом на 

01.01.2020*

Маріупольський  медичний коледж

Дата 

укладанн

я договору

Дата 

проведен

ня 

тендеру

КПКВК

Залишок 

невикористан

их річних 

планових 

призначень 

станом на 

01.09.2020

Отримано з 

обласного 

бюджету 

станом на 

01.09.2020

Використ

ано  

станом 

на 

01.09.202

0

Передбачено 

в  обласному 

бюджеті  на 8 

місяців 2020 

року

Очікуван

а 

вартість 

бюджета 

закупівлі

Загальн

а сума 

договор

у 

Передбачено  з 

обласного 

бюджету  на 

фінансування 

об"єкту в 2020 

році

Видатки за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень

79,6

*заповнюється лише по капітальних видатках в частині проведення робіт з будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту 

№
 п

/п

КЕК

Видатки, затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами), в тому числі:



1 2

1.

Виготовлення проєктно сметної документації

2.

РАЗОМ

Виконавець П.І.Б. Терещенко О.І.

тел.моб. 0982110342

Найменування об'єкту,

заходу (напряму)

Видатки за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень

79,6

*заповнюється лише по капітальних видатках в частині проведення робіт з будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту 

№
 п

/п

Видатки, затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами), в тому числі:

тис.грн.

планувалося 

використати 

відповідно до 

попередньої 

інформації 

станом на 

01.08.2020

фактично 

використ

ано у 

серпні

вересень жовтень листопад грудень

17 18 19 20 21 22 23 24 25=к.16-к.20 26

79,6 79,6 79,6

*Приміт

ка

Очікуване 

використання 

коштів 

обласного 

бюджету у 

вересні-грудні 

2020 року

Серпень 2020 року в тому числі

Видатки за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень

79,6

*заповнюється лише по капітальних видатках в частині проведення робіт з будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту 

З них за 8 

місяців 

2020 року

Очікувана 

економія 

коштів

Видатки, затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами), в тому числі:


