Додаток 6
до
рішення Шалигинської селищної ради "Про бюджет
Шалигинської селищної об'єднаної територіальної
громади на 2020 рік"

Розподіл витрат бюджету Шалигинської селищної об'єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році
18508000000
(грн.)

(код бюджету)

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

1
0100000

2

3

0112113

2113

0721

0112113

2113

0721

0113033

3033

0113242

3242

0116030

Код
Найменування головного розпорядника коштів
Функціональної
місцевого бюджету / відповідального виконавця,
класифікації
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
видатків та
програмною класифікацією видатків та кредитування
кредитування
місцевого бюджету
бюджету
4
Шалигинська селищна рада

Спеціальний фонд
Найменування місцевої / регіональної програми

Дата і номер документа,
яким затверджено
місцеву регіональну
програму

Усього

Загальний фонд

5

6

7
1800538,00

8
1775538,00

Первинна медична допомога населенню,що надається
амбулаторно-поліклінічними закладами
(відділеннями)

Програма фінансової підтримки та розвитку комунального
некомерційного підприємства Шалигинської селищної ради
"Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини на 20182020 роки"

05.06.2018р.

797824,00

797824,00

Первинна медична допомога населенню,що надається
амбулаторно-поліклінічними закладами
(відділеннями)

Програма місцевих стимулів медичних працівників закладу
охорони здоров`я Шалигинської селищної ради на 2018-2020
роки

07.02.2018р.

289196,00

289196,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобілльним транспортом окремим категоріям
громадян

Програма здійснення компенсаційних виплат за пільговий
проїзд окремих категорій громадян, які згідно законодавства
мають на це право, автомобільним транспортом на автобусних
маршрутах загального користування на 2018-2020 роки

21.12.2017р.

29160,00

29160,00

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

Програма соціального захисту населення на території
Шалигинської селищної ради на 2018-2020 роки

21.12.2017р.

200000,00

200000,00

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку житлово-комунального господарства та
благоустрою населених пунктів Шалигинської селищної ради
на 2018-2020 роки

14.12.2017р.

119358,00

119358,00

0117130

7130

0421

Здійснення заходів із землеустрою

Програма розвитку земельних відносин Шалигинської
селищної ради на 2017-2020 роки

14.12.2017р.

50000,00

50000,00

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально економічного розвитку територій

Програма утримання об’єктів та майна комунальної власності
Шалигинської об’єднаної територіальної громади на 20192020роки

14.08.2019р.

300890,00

275890,00

0118110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха

26.10.2017р.

14110,00

14110,00

0118831
0600000

8831

1060

1132740,00

899501,00

Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам
Відділ освіти, молоді та спорту Шалигинської
селищної ради

Програма захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру,забезпечення
пожежної безпеки Шалигинської об`єднаної територіальної
громади на 2017-2020 роки
Цільова програма підтримки індивідуального житлового

усього

у тому числі бюджет
розвитку

9
25000,00

10
25000,00

25000,00

25000,00

233239,00

0,00

20.12.2018р.

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

Програма розвитку освіти в Шалигинській селищній раді на
2017 - 2020 р.

21.12.2017р.

145173,00

81165,00

64008,00

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
закладами загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами ( відділеннями, групами))

Програма розвитку освіти в Шалигинській селищній раді на
2017 - 2020 р.

21.12.2017р.

845167,00

679212,00

165955,00

0613140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Програма оздоровлення та відпочиноку дітей та учнівської
молоді Шалигинської ОТГ на 2018-2020 роки

11.05.2018р.

55950,00

52674,00

3276,00

0615061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного
здоров`я населення "Спорт для всіх" та проведення
фізкультурно-масових заходів серед населення
регіону

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Шалигинській
селищній раді на 2017-2020 роки

19.05.2017р.

86450,00

86450,00

1263702,00

1080452,00

Відділ житлово-комунального
господарства,благоустрою та інфраструктури
Шалигинської селищної ради

1200000

1213210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

Програма організації громадських та інших робіт тимчасового
характеру на території Шалигинської селищної ради на 20182020 роки

22.01.2018р.

144052,00

144052,00

1216013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідноканалізаційного господарства

Програма підтримки комунального підприємства "Турбота" на
2018-2020 роки

07.02.2018р.

200000,00

200000,00

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку житлово-комунального господарства та
благоустрою населених пунктів Шалигинської селищної ради
на 2018-2020 роки

14.12.2017р.

904650,00

721400,00

1216020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виеонують та/або
надають житлово-комунальні послуги

Програма поховання невідомих та безрідних громадян
Шалигинської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020
роки на території

05.07.2019

15000,00

15000,00

1644153,00

1644153,00

15000,00

15000,00

Управління фінансів та економічного розвитку
Шалигинської селищної ради

3700000
3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма розвитку архівної справи на території Шалигинської
селищної ради на 2018-2020 роки

05.06.2018р.

183250,00

183250,00

183250,00

183250,00

0,0

0,0

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма розвитку освіти в Шалигинській селищній раді на
2017 - 2020 р.

21.12.2017р.

333662,00

333662,00

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма соціального захисту населення на території
Шалигинської селищної ради на 2018-2020 роки

21.12.2017р.

1248671,00

1248671,00

3719770

9770

0180

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобілльним транспортом окремим категоріям
громадян

21.12.2017р.

46820,00

46820,00

Х

Х

Х

Х

5841133,00

5399644,00

УСЬОГО
Селищний голова

Програма здійснення компенсаційних виплат за пільговий
проїзд окремих категорій громадян, які згідно законодавства
мають на це право, автомобільним транспортом на автобусних
маршрутах загального користування на 2018-2020 роки
Х

Юрій МАТВІЄНКО

441489,00

208250,00

