
Додаток №4
до рішення Великосеверинівської сільської ради

від   23 грудня 2016  № 466

Код типової відомчої 
класифікації видатків 

місцевих бюджетів
Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний 

фонд Разом

Код тимчасової класифікації 
видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів Найменування програми Сума Сума Сума

001 2830000

6060 Благоустрій міст, сіл, селищ
Програма благоустрою населених пунктів Великосеверинівської сільської ради на 

2015-2019 роки(затвер рішенням сесії № 1272/1 від 04.03.2015) 
747000 150000 897000

7810 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма запобігання НС Великосеверинівської сільської ради на 2015-2019 
роки(затвер рішенням сесії № 1273 від 04.03.2015) із змінами

35000 0 35000

6650
Видатки на утримання робіт, пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних 
доріг

Програма благоустрою населених пунктів Великосеверинівської сільської ради на 
2015-2019 роки   (затвер рішенням сесії № 1272/1 від 04.03.2015)

825000 0 825000

7500 Інші заходи, пов'язанні з економічною діяльністю Програма реформування та розвитку ЖКП( рішення сесії  № 117 від 22.01.2016року) 145000 0 145000

8600 Інші видатки Програма підтримки учасників АТО та їх сімей № 1405 від 14.07.2015року 60000 0 60000

8600 Інші видатки
Програма "Турбота" щодо посилення соціального захисту на 2015-2017роки 

08.12.2015 № 35, із змінами 
290000 10000 300000

8600 Інші видатки Програма реформування та розвитку ЖКП( рішення сесії  № 117 від 22.01.2016року) 50000 0 50000

7700 Інші природоохоронні заходи
Програма охорони навколишнього природного середовища на території сільської 

ради на 2014-2017 № 922 від 17.12.2013року
40000 40000

7500 Інші заходи, пов'язанні з економічною діяльністю
Програма підтримки громадських організацій на території Великосеверинівської 

сільської ради (затверджена рішенням сесії  ради  №474  від 23.12.2016р.)
70000 70000

8600 Iншi видатки 
Програма підтримки закладів охорони здоров'я на території Великосеверинівської 

сільської ради на 2016-2017 № 328 від 11жовтня 2016
130000 130000

8600 Iншi видатки 
Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Великосеверинівської 

сільської ради № 129 від 11 березня 2016 із змінами
25000 25000

8600 Iншi видатки 
Автобус територіальної громади ( затверджена рішенням сесії № 83 від 25 грудня 

2015року)
40000 40000

8600 Iншi видатки Програма "Шкільний автобус" № 82 від 25 грудня 2015року 175000 175000

8600 Iншi видатки 
Програма "Виявлення , обліку та зберігання безхазяйного майна" рішення № 124 від 

11 березня 2016року
7000 7000

8600 Iншi видатки 
Програма забезпечення організації загальносільських заходів та інших видатків" 

(затверджена рішенням сільської ради  від 25.12.2015 року № 85)
31000 31000

2670000 160000 2830000

Секретар сільської ради Коломієць Г.С.

Всього

Перелік місцевих   програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
Великосеверинівського сільського бюджету  у 2017 році

Рада (сільські, селищні, міські ради)


	Дод.4 програми

