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 Уточнений перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів  Воскресенського селищного бюджету  у 2018році
(тис. грн.)

Загальний фонд Спеціальний фонд

0100000 х 85,890

0110000 х 85,890

0113190 Соціальний захист ветеранів війни та праці
26,000 0,0 26,000

0113191 3191 1030

26,000 0,0 26,000

0113240 Інші заклади та заходи 46,946 0,0 46,946

0113241 3241 1090

46,946 0,0 46,946

0116013 6013 0620

0,000 12,5 12,500

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

665,672 41,998 707,670

послуги по благоустрою 163,515 0,0 163,515

оплата за електроенергії за вуличне освітлення 270,600 0,0 270,600

9,200 0,0 9,200

1,047 0,0 1,047

22,770 0,0 22,770

198,540 0,0 198,540

Додаток № 4
до рішення селищної ради "Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2018 рік"

№10 від 15.12.2017року

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів2

Код ТПКВКМБ 
/

ТКВКБМС3

Код ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 
програми

Разом загальний та 
спеціальний фонди

 Селищна рада (головний розпорядник) 1 187,775 1 273,665

Селищна рада (головний розпорядник) 1 187,775 1 273,665

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та 
праці

Комплексна програма соціального захисту 
населення "Турбота" на період до2020 року- 
одноразова матеріальна допомога учасникам 
бойових дій

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

Комплексна програма соціального захисту 
населення "Турбота" на період до2020 року-
виплата допомоги малозабезпеченим верствам 
населення

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства

Програма "Питна вода на 2018 рік на території 
Воскресенської селищної ради"-придбання 
глибинного насосу на свердловину в с.Горохівка.

Програма "Розвитку житлово-комунального 
господарства, благоустрою населених пунктів на 
території населених пунктів Воскресенської 
селищної ради на 2018-2020 роки"в т.ч.:

придбання ламп на вуличне освітлення в 
смт.Воскресенське,с.Горохівка,с.Калинівка,с.Перп
есадівка.

оплата за почергову технічну перевірку засобів 
обліку встановлених у 1-ф ел.установці та 
відшкодування транспортних витрат.

оплата технічних умов на підвищення потужності 
трансформаторів для проведення робіт по 
вуличному освітленню в с.Калинівка.

оплата за виконання робіт по об"єкту "Поточний 
ремонт вуличного освітлення по вул.Миру в смт 
Воскресенське Вітовського району Миколаївської 
області".
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0,0 41,998 41,998

0117310 7310 0443

0,0 7,392 7,392

0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

0,0 24,000 24,000

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 67,200 0,0 67,200

331,715 0,0 331,715

7,000 0,0 7,000

43,242 0,0 43,242

х х х Всього х 85,890

Селищний голова Шаповалов О.М.

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

 капітальний ремонт автодороги по 
вул.Привокзальна від буд.№16 до буд №40 в 
с.Горохівка Вітовського району Миколаївської 
області (співфінансування  14% ,згідно постанови 
Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 №196 
"Деякі питання державного фонду регіонального 
розвитку).

Будівництво об"єктів житлово-комунального 
господарства

Програма "Розвитку житлово-комунального 
господарства, благоустрою населених пунктів на 
території населених пунктів Воскресенської 
селищної ради на 2018-2020роки" -виконання робіт 
по проведенню експертизи"Реконструкція вуличного 
освітлення  в с.Калинівка,Пересадівка Вітовського 
району Миколаївської області"  

Цільова комплексна "Програма використання коштів 
фонду охорони навколишнього середовища 
Воскресенскої селищної ради на 2018 рік"  
-придбання контейнерів металевих для ТПВ з 
кришкої на колесах(2мм) (3шт.)

Програма "Стабілізації та соціально-економічного 
розвитку території Воскресенської селищної ради 
на 2018-2020 роки - утримання  об"єднаних 
трудових архівів

Селищна програма «Забезпечення пожежної 
безпеки по Воскресенській селищній раді на 2018-
2020 роки» - утримання Первомайської МПК 
Вітовського загону місцевої пожежної охорони.       
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                       

Програма "Розвитку фізичної культури і спорту по 
Воскресенській селищній раді на 2018-2020 роки" - 
утримання ГО ВФСТ "Колос" (районні змагання)

Комплексна програма соціального захисту 
населення "Турбота" на період до2020 року-
надання послуг із УСЗН.

1 187,775 1 273,665

1 Надається перелік програм, які затверджені місцевими радами відповідно до статті 91 Бюджетного Кодексу України.

2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

3 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).

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


