
Додаток 4
до рішення Великосеверинівської
сільської ради
22 грудня 2017 року № 274 

грн.

Код 
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ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

місцевих 
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ТПКВКМ
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Код 

ФКВКБ

3

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою / ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) програми
Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад

15 000 15 000

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

об`єднаних територіальних громадах

10 000 10 000

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Програма розвитку вулично-дорожньо мережі, 

забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах та 

вулицях великосеверинівської сільської ради на 2018 - 

2020 роки

600 000 600 000

0116040 6040 0620 Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води

Програма "Питна вода" 100 000 100 000

0110170 0170 0131

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих 

рад та посадових осіб місцевого 

самоврядування

Програма підвищення кваліфікації  посадових осіб 

місцевого самоврядування та депутатів  

Великосеверинівської сільської ради на 2017 - 2018 

роки

20 000 20 000

Комплексна програма

підтримки учасників антитерористичної  

операції в східних  областях України та членів

їх сімей — мешканців Великосеверинівської

сільської ради на 2017 - 2018 роки

110 000 110 000

Програма "Турбота" по поліпшенню соціального 

захисту громадян на 2017 - 2018 роки в новій редакції

150 000 150 000

Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів сільського бюджету в 2018 році

Програма сприяння розвитку громадянського 

суспільства, відзначення державних та інших свят, 

пам'ятних дат і подій на території 

Великосеверинівської сільської ради у 2018 році 

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
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Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з 
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Найменування місцевої (регіональної) програми
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Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Програма реформування і розвитку житлово-

комунального господарства по Великосеверинівській 

сільській раді на 2018 - 2020 роки

500 000 500 000

Програма громадський бюджет Великосеверинівської 

сільської ради на 2018 рік

700 000 700 000

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я

Програма підтримки закладів охорони здоров'я, які 

знаходяться  на території Великосеверинівської 

сільської ради на 2018 рік

250 000 250 000

0615011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту

Програма розвитку фізичної культури і спорту на 

території Великосеверинівської сільської ради на 2018 

рік

90 000 90 000

Програма "Соціальний автобус" на території об'єднаної 

громади на 2018 рік

120 000 120 000

Програма "Сільський автобус" на території 

Великосеверинівської сільської ради на 2018 рік

180 000 180 000

0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт
Програма зайнятості населення Великосеверинівської 

сільської ради на 2018-2020 роки

30 000 30 000

0113033 3033 1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян

Програма про відшкодування компенсації за 

перевезення  окремих пільгових  категорій громадян на 

приміських маршрутах загального користування 

автомобільним транспортом на 2018 рік

150 000 150 000

Програма «Шкільний автобус» на території 

Великосеверинівської сільської ради на 2018 рік

80 000 80 000

Програма

розвитку дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти

на 2018-2021 роки

50 000 50 000

Всього 3 155 000 0 3 155 000

Секретар сільської ради Г.КОЛОМІЄЦЬ

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

0117413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
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1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).







2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).


