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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 5,120.444 5,645.690 10,766.134

0110000 х 5,120.444 5,645.690 10,766.134

0113110 3110 4.060 0 4.060

0113112 3112 1040 4.060 0 4.060

0113190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці
29.000 0.0 29.000

0113191 3191 1030

26.000 0.0 26.000

0113192 3192 1030

3.000 0.0 3.000

0113240 3240 Інші заклади та заходи 74.746 0.0 74.746

0113242 3242 1090
74.746 0.0 74.746

69.346 0.0 69.346

5.400 0.0 5.400

0116013 6013 0620
57.252 124.533 181.785

0.000 12.500 12.500

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

ХХУІІІ позачергової сесії 8 скликання №1  від 13.12.2018року

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)

Селищна рада (головний розпорядник)

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 
захисту

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту.

Комплексна програма соціального захисту 
населення "Турбота" на період до2020 року - 
придбання новорічних подарунків для дітей-
інвалідів (44дитини*70грн.) , дітей сиріт та 
позбавлених батьківського піклуванн (14 
дітей*70грн.)

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

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість.

Програма фінансової підтримки установ, 
громадських організацій інвалідів і ветеранів 
Воскресенської селищної ради до 2020р. - 
придбання канцелярських товарів на потреби 
ветеранської організації.

Інші заходи у сферы соціального захисту і 
соціального забезпечення

Комплексна програма соціального захисту 
населення "Турбота" на період до2020 року в 
т.ч:

виплата допомоги малозабезпеченим верствам 
населення

здійснення передплати на районну газету 
"Вісник Жовтневщини" на І квартал 2019 року 
для пільгової категорії населення (150 
екземплярів). 

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

Програма "Питна вода на 2018 рік на території 
Воскресенської селищної ради" в т.ч.:

придбання глибинного насосу на свердловину 
в с.Горохівка.
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4.200 0.0 4.200

0.000 12.500 12.500

0.000 10.164 10.164

4.680 0.000 4.680

0.000 12.500 12.500

0.000 12.500 12.500

0.000 12.494 12.494

8.000 0.000 8.000

0.000 12.500 12.500

0.000 13.125 13.125

0.000 26.250 26.250

21.972 0.000 21.972

поточний ремонт  2 насосів (на свердловину). 11.900 0.000 11.900

6.383 0.000 6.383

0.117 0.000 0.117

придбання муфти з'єднувальної до глибинного 
насосу на свердловину "Лікарняна" 
смт.Воскресенське

придбання насосу глибинного  на свердловину 
"Лікарняна" в смт.Воскресенське

придбання  глибинного насосу4SD 6/26 380В+ 
пульт управління і захисту на свердловину в 
с.Горохівка вул.Миру.

придбання пульту управління + датчики на 
свердловини "Привокзальна" та "Степова"

придбання глибинного насосу на свердловину 
"Шкільна"

придбання глибинного насосу на свердловину 
"Пожарна"

придбання глибинного насосу на свердловину 
на вул. Михайла Грушевського в 
с.Пересадівка.

оплата послуг з проведення незалежної оцінки 
об"єкта - Комунікацій та споруд системи 
водопостачання с.Пересадівка Вітовського 
району Миколаївської області

придбання глибинного насосу на свердловину 
в смт Воскресенське вул Шевченко

придбання глибинного насосу на свердловину 
в смт Воскресенське вул Одеська

придбання 2-х насосів глибинних в 
с.Калинівка.

придбання матеріалів для водонапірної башти 
(ЖКП "Калина").

 поточний ремонт водопроводу по вул.Миру, 1 
в с.Горохівка  Вітовського району 
Миколаівської області

здійснення технічного нагляду на виконання 
робіт по об"єкту: Поточний ремонт 
водопроводу по вул.Миру, 1 в с.Горохівка 
Вітовського району Миколаївської області.
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0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

2,650.478 354.670 3,005.148

послуги по благоустрою 163.515 0.0 163.515

оплата за електроенергії за вуличне освітлення 390.765 0.0 390.765

9.200 0.0 9.200

1.047 0.0 1.047

22.770 0.0 22.770

198.540 0.0 198.540

0.0 41.998 41.998

158.660 0.000 158.660

3.527 0.000 3.527

5.292 0.000 5.292

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.Пересадівка.

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".

 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).

поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Мостова в смт.Воскресенське Вітовського 
району Миколаївської області

технічний нагляд на об"єкті: "Поточний 
ремонт вуличного освітлення по вул.Миру в 
смт.Воскресенське Вітовського району 
Миколаївської області

стандартне однофазне приєднання 
електроустановок до електромереж І ступення 
(до 16кВт включно) для сільської місцевості 
ІІІ категорії надійності електропостачання 
(ступінь напруги в точці приєднання 0,4кВ) в 
с.Пересадівка (КТП-315,КТП-160,КТП-368)
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4.100 0.000 4.100

199.143 0.000 199.143

199.143 0.000 199.143

0.996 0.000 0.996

199.143 0.000 199.143

14.654 0.000 14.654

15.840 0.000 15.840

0.869 0.000 0.869

0.230 0.000 0.230

2.891 0.000 2.891

0.000 297.775 297.775

виконання інженерно-геодезичних робіт, 
топографічної зйомки території парку 
ім.С.Т.Шаповаленко за адресою: вул.Свободи, 
с.Калинівка, Вітовського району 
Миколаївської області

поточний ремонт дорожного покриття по 
вул.Соборна від №1 до №4 в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаівської областї

поточний ремонт дорожного покриття по 
вул.Соборна від №6 до №12 в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаівської областї

придбання матеріалів для ремонту пам"ятника 
воїнам-визволителям.

 поточний ремонт дорожнього покриття  по 
вул. Соборна від №14 до №16-а в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області.

 розробка схем організації дорожнього руху в 
місці облаштування пристроїв примусового 
зниження швидкості ,а також схем 
встановлення на перехрестях знаків 
пріоритету (смт.Воскресенське, с.Калинівка, 
с.Пересадівка, с.Горохівка).

 придбання свіітлодіодних світильників, 
кронштейнів, проколюючих затискачів для 
вуличного освітлення смт.Воскресенське 
(вул.Пушкіна,Центральна).

 оплата позачергової технічної перевірки 
засобів обліку вуличного освітлення в 
смт.Воскресенське, с.Горохівка.

придбання матеріалів для установки 
шлагбаума в с.Горохівка (цемент,електроди).

проведення параметризації багатотарифного 
лічильника  юридичним та фізичним особам 
(крім населення) - за адресою: Миколаївська 
обл., Вітовський р-н, с.Пересадівка, 
вул.Жовтнева (ТП-160), вул.Рудницького (ТП-
808), вул.Шевченка (ТП-315)-3од. (вуличне 
освітлення в с.Пересадівка).

капітальний ремонт проїзду по  Провулку від 
вул.Жовтнева до вул. Шевченка в 
с.Пересадівка Вітовського району 
Миколаївської  області".
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0.000 4.514 4.514

0.000 4.658 4.658

153.339 0.000 153.339

3.129 0.000 3.129

151.371 0.000 151.371

166.593 0.000 166.593

проведення експертизи проектної 
документації по об"єкту "Капітальний ремонт 
дороги  (відновлення елементів покриття)по 
вул.Соборна с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області

проведення експертизи по об"єкту 
"Капітальний ремонт дороги (відновлення 
елементів покриття) по вул.Михайла 
Грушевського в с.Пересадівка Вітовського 
району Миколаївської області".

поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Соборна (від ТП-29) в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області 
(субвенція з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку об"єднаних 
територіальних громад Миколаївської області 
(КБКД 41053900).

поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Соборна (від ТП-29) в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області 
(співфінансування з селищного бюджету до 
субвенції з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку об"єднаних 
територіальних громад Миколаївської області. 

поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Соборна (від ТП-28) в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області 
(субвенція з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку об"єднаних 
територіальних громад Миколаївської області 
(КБКД 41053900).

поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Поштова (від ТП-20) в смт Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області 
(субвенція з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку об"єднаних 
територіальних громад Миколаївської області 
(КБКД 41053900).
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3.400 0.000 3.400

132.278 0.000 132.278

2.700 0.000 2.700

137.986 0.000 137.986

2.816 0.000 2.816

поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Поштова (від ТП-20) в смт Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області 
(співфінансування з селищного бюджету до 
субвенції з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку об"єднаних 
територіальних громад Миколаївської 
області ).

Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Шевченко (від ТП-20) в смт Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області 
(субвенція з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку об"єднаних 
територіальних громад Миколаївської області 
(КБКД 41053900).

Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Шевченко (від ТП-20) в смт Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області 
(співфінансування з селищного бюджету до 
субвенції з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку об"єднаних 
територіальних громад Миколаївської 
області).

встановлення зупиночних комплексів по 
вул.Свободи,87-89 та вул.Баклана,83-85 в 
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської 
області (субвенція з обласного  бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку 
об"єднаних територіальних громад 
Миколаївської області (КБКД 41053900).

встановлення зупиночних комплексів по 
вул.Свободи,87-89 та вул.Баклана,83-85 в 
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської 
області (співфінансування з селищного 
бюджету до субвенції з обласного  бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку 
об"єднаних територіальних громад 
Миколаївської області).
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137.984 0.000 137.984

2.816 0.000 2.816

96.015 0.000 96.015

66.637 0.000 66.637

0.000 2.846 2.846

0.000 2.879 2.879

встановлення зупиночних комплексів 
вул.Свободи, 109-111 в с.Калинівка 
Вітовського району та по вул.Соборна,79,81 
ріг вул. Ринкова в смт Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської 
області(субвенція з обласного  бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку 
об"єднаних територіальних громад 
Миколаївської області (КБКД 41053900).

 встановлення зупиночних комплексів 
вул.Свободи, 109-111 в с.Калинівка 
Вітовського району та по вул.Соборна,79,81 
ріг вул. Ринкова в смт Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області 
(співфінансування з селищного бюджету до 
субвенції з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку об"єднаних 
територіальних громад Миколаївської 
області).

"Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Піонерська в смт.Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області".

 "Поточний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Будівельників в смт.Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області".

виконання робіт щодо експертизи проектної 
документації робочого проекту "Капітальний 
ремонт дороги (відновлення елементів 
покриття) по вул.Михайла Грушевського в 
с.Пересадівка Вітовського району 
Миколаївської області".

виконання робіт щодо експертизи проектної 
документації робочого проекту "Капітальний 
ремонт дороги (відновлення елементів 
покриття) по вул. Соборна в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області".
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0116070 6070
35.698 0.000 35.698

016071 6071 0640

35.698 0.000 35.698

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

79.917 0.000 79.917

0117310 7310 0443

0.0 998.133 998.133

0.0 7.392 7.392

0.0 11.088 11.088

0.0 119.313 119.313

0.0 12.340 12.340

Регулювання цін/тарифів на  житлово-
комунальні послуги.

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на 
житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або  
погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади 
та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно 
обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання).

Програма "Питна вода на 2018 рік на території 
Воскресенської селищної ради"  -  
відшкодування різниці в тарифах між 
розмірами тарифів на водопостачання для 
населення, що затверджувалися рішеннями 
виконавчих комітетів сільських, селищних рад 
та розміром економічно обгрунтованих витрат, 
пов"язаних з водопостачанням (за період  з 
2011 по 2015роки).

Програма "Стабілізації та соціально-
економічного розвитку території 
Воскресенської селищної ради на 2018-2020 
роки -розробка проекту землеустрою щодо 
встановлення (зміни) меж с.Горохівка 
Вітовського району Миколаївської області на 
підставі затвердженого генерального плану 
забудови території.

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"  

робота з проведенням експертизи проекту 
будівництва:"Реконструкція вуличного 
освітлення в с.Калинівка,Пересадівка 
Вітовського району Миколаівської області

виготовлення проектно-кошторисної 
документації "Реконструкція вуличного 
освітлення  в с.Калинівка,с.Пересадівка 
Вітовського району Миколаївської області"

оплата робіт щодо коригування робочого 
проекту "Реконструкція системи зовнішнього 
освітлення вулиць Шевченка, Лісова, Садова, 
Калинова, 
Зоряна,Одеська,Набережна,Колгоспна,Софіївс
ька у смт.Воскресенське Вітовського району 
Миколаївської області. Коригування".
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0.0 848.000 848.000

0117362 7362 0490

0.0 2832.094 2,832.094

0.0 299.982 299.982

0.0 346.467 346.467

0.0 389.876 389.876

0.0 157.926 157.926

0.0 276.421 276.421

0.0 280.855 280.855

0.0 219.658 219.658

0.0 332.124 332.124

0.0 266.240 266.240

Програма "Стабілізації та соціально-економічного 
розвитку території Воскресенської селищної ради 
на 2018-2020роки в т.ч.-оплата проекту "Нове 
будівництво спортивного майданчика для міні-
футболу із штучним покриттям по вул.Соборна,15, 
у с.Калинівка Вітовського  району Миколаївської 
області" (співфінансування з селищного бюджету 
до субвенції з обласного бюджету).

0117362 "Виконання інвестиційних проектів в 
рамках формування інфраструктури об"єднаних 
територіальних громад"                                             
                                                                                 

Програма "Стабілізації та соціально-
економічного розвитку території 
Воскресенської селищної ради на 2018-2020 
роки в т.ч.:

капітальний ремонт автодороги по вул. 
Привокзальна від буд.№16 до буд.№40 в с. 
Горохівка Вітовського району Миколаївської 
області

розробка Генерального плану та плану 
зонування території с. Пересадівка 
Вітовського району Миколаївської області

розробка Генерального плану та плану 
зонування території с. Калинівка Вітовського 
району Миколаївської області

реконструкція вуличного освітлення вул. 
Суворова (від ТП-452) в с. Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області

реконструкція вуличного освітлення вул. 
Суворова (від ТП-340) в с. Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області

реконструкція вуличного освітлення вул. 
Рудницького Ф-2 (від ТП-808) в с. Пересадівка 
Жовтневого району Миколаївської області

реконструкція вуличного освітлення вул. 
Рудницького Ф-1 (від ТП-808) в с. Пересадівка 
Жовтневого району Миколаївської області

реконструкція вуличного освітлення вул. 
Шевченко (від ТП-315) в с. Пересадівка 
Жовтневого району Миколаївської області

реконструкція вуличного освітлення вул. 
Жовтнева (від ТП-160) в с. Пересадівка 
Жовтневого району Миколаївської області



10

0.0 62.353 62.353

0.0 200.192 200.192

0117368 7368 0490

0.0 381.903 381.903

0.0 338.556 338.556

0.0 31.139 31.139

0.0 12.208 12.208

оплата по об"єкту "Реконструкція вуличного 
освітлення вул.Шаповаленка ( від ТП-452) в 
с.Калинівка Вітовського  району 
Миколаївської області" (співфінансування з 
селищного бюджету до субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об"єднаних територіальних 
громад (КБКД 41033200)).

оплата по об"єкту "Реконструкція вуличного 
освітлення вул.Шаповаленка ( від ТП-452) в 
с.Калинівка Вітовського  району 
Миколаївської області" (субвенціїя з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об"єднаних 
територіальних громад (КБКД 41033200)).

Виконання інвестиційних проектів за рахунок 
субвенції з інших бюджетів

Програма "Стабілізації та соціально-
економічного розвитку території 
Воскресенської селищної ради на 2018-2020 
роки в т.ч.:

реконструкція вуличного освітлення 
вул.Шаповаленка (від ТП-720) в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області 
(субвенція з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку об"єднаних 
територіальних громад Миколаївської області 
(КБКД 41053900).

реконструкція вуличного освітлення 
вул.Шаповаленка (від ТП-720) в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області 
(співфінансування з селищного бюджету до 
субвенції з обласного  бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку об"єднаних 
територіальних громад Миколаївської області.

 оплата мікропроекту "Реконструкція 
вуличного освітлення вул.Шаповаленко, 
вул.Набережна (від ТП-80) в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області 
(співфінансування з селищного бюджету до 
субвенції з обласного бюджету на 
мікропроекти місцевого розвитку).
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0117370 7370 0490

14.000 93.645 107.645

0.0 16.648 16.648

0.0 49.038 49.038

0.0 13.225 13.225

14.000 0.000 14.000

0.000 14.734 14.734

0117462 7462 0456

0.0 547.000 547.000

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

Програма "Стабілізації та соціально-
економічного розвитку території 
Воскресенської селищної ради на 2018-2020 
роки в т.ч.:

 виготовлення проекту будівництва по  
об"єкту:"Капітальний ремонт частини 
приміщень селищної ради для обладнання 
ЦНАП в СМТ Воскресенське,  по 
вул.Соборній,86, Вітовського району 
Миколаївської області".

виготовлення проекту будівництва по 
об"єкту:"Капітальний ремонт бібліотеки в 
с.Калинівка, по вул. Свободи, 85, Вітовського 
району Миколаївської області".

виготовлення проекту будівництва по об"єкту: 
"Капітальний ремонт покриття парку 
ім.С.Т.Шаповаленко, по вул.Свободи в 
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської 
області".

оплата для надання консультаційних послуг у 
сфері закупівель товарів, робіт і послуг за 
публічні кошти.

 видатки (додатково) на виготовлення проекту 
будівництва по об"єкту:"Капітальний ремонт 
бібліотеки в с.Калинівка, по вул. Свободи, 85, 
Вітовського району Миколаївської області".

0117462 "Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 
субвенції з державного бюджету".

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



12

0.0 149.000 149.000

0.0 199.000 199.000

0.0 199.000 199.000

0117690 7690 Інша економічна діяльність 0.0 177.077 177.077

0117691 7691 0490 0.0 17.750 17.750

0.0 136.624 136.624

 Оплата за поточний ремонт автомобільної 
дороги по вулиці Свободи в селі Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області 
(субвенція з місцевого бюджету на фінансове 
забезпечення будівництва, реконструкції, 
ремонту і утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету ( КБКД 
41052600).

Оплата за поточний ремонт автомобільної 
дороги по вулиці Соборна в селі Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області 
(субвенція з місцевого бюджету на фінансове 
забезпечення будівництва, реконструкції, 
ремонту і утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету) (КБКД 
41052600).

Оплата за поточний ремонт автомобільної 
дороги по вулиці Баклана в селі Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області 
(субвенція з місцевого бюджету на фінансове 
забезпечення будівництва, реконструкції, 
ремонту і утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету) (КБКД 
41052600).

Виконання заходів за рахунок цільових фондів,  
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади

Програма розвитку освіти Воскресенської 
селищної ради на 2017-2022 роки - оплата за 
надання винагороди до свята "День 
педпрацівника" у вигляді групової екскурсії за 
"Путівку тур в Херсон Плавні Дніпра 
04.10.2018р." (відділу освіти, культури, молоді 
та спорту Воскресенської селищної ради).

Програма "Розвитку культури і духовності по 
Воскресенській селищній раді на 2018-
2020роки" в т.ч.:
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0117691 7691 0490

0.0 48.020 48.020

0.0 6.270 6.270

0.0 82.334 82.334

0.0 22.703 22.703

оплата за готові вироби одягу сцени закладу 
культури с.Пересадівка Вітовського району 
Миколаівської області.

оплата робіт по  інсталяції готових виробів 
одягу сцени закладу культури с.Пересадівка 
Вітовського району Миколаївської області.

 поточний ремонт механічного обладнання 
сцени Будинку культури с.Пересадівка 
Вітовського району  Миколаївської області.

Програма "Стабілізації та соціально-
економічного розвитку території 
Воскресенської селищної ради на 2018-
2020роки в т.ч.придбання меблів для 
Воскресенської амбулаторії (вішак-
1,477тис.грн.; стіл письмовий АРТ-102 дуб 
молочний -0,991тис.грн.; шафа ШК-104 дуб 
молочний 2,032тис.грн.; шафа ШК-302 дуб 
молочний 2,233тис.грн.; шафа ШК-205 ліва 
дуб молочний 2,309тис.грн., стіл 
комп"ютерний СК-208 дуб молочний (2шт) 
4,890тис.грн.; тумба приставна АРТ-404 дуб 
молочний 1,134тис.грн.;  тумба приставна 
АРТ-406 дуб молочний 1,521тис.грн. шафа 
ШК-203 дуб молочний 1,586тис.грн.; пенал У-
01 дуб молочний 0,801тис.грн.; стіл 
письмовий СТ-102 дуб молочний 
1,779тис.грн.) та ростомір підлоговий з вагами 
РПВ-2000 1,950тис.грн.
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0118110 8110 0320

27.800 0.000 27.800

0118340 8340 0540 0.0 136.635 136.635

0.0 40.000 40.000

0.0 20.000 20.000

0.0 31.500 31.500

0.0 45.135 45.135

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 2,097.793 0.000 2,097.793

1,645.507 0.000 1,645.507

 утримання  об"єднаних трудових архівів 75.325 0.0 75.325

утримання ДЮСШ 275.227 0.0 275.227

утримання ТЦСО 56.925 0.0 56.925

147.141 0.0 147.141

1,086.551 0.0 1,086.551

4.338 0.0 4.338

385.248 0.0 385.248

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха.

Програма зихисту населення і територоій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, Воскресенської 
об"єднаної територіальної громади на 2018-
2020роки -придбання матеріальних цінностей 
резерву.

Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів

Цільова комплексна "Програма використання 
коштів фонду охорони навколишнього 
середовища Воскресенскої селищної ради на 
2018 рік"  в т.ч.:

придбання контейнерів металевих для ТПВ з 
кришкої на колесах(2мм) (4шт.)

придбання сітчастого контейнеру для збору 
ПЕТ тари 1.5м.куб.

 придбання металевого контейнеру для збору 
скла та бумаги

придбання сітчастого контейнеру для збору 
ПЕТ тари 1.5м.куб. (17 шт)

Програма "Стабілізації та соціально-
економічного розвитку території 
Воскресенської селищної ради на 2018-2020 
роки в т.ч.:

надання послуг в інклюзівно-ресурсному 
центрі

здійснення видатків на утримання закладів 
охорони здоров"я

субвенція з місцевого бюджету Воскресенської 
селищної ради Вітовського району обласному 
бюджету для співфінансування субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної,сучасної та доступної 
загальної середньої освіти "Нова українська 
школа" на придбання комп"ютерного 
обладнання для закладів загальної середьої 
освіти"

Селищна програма «Забезпечення пожежної 
безпеки по Воскресенській селищній раді на 
2018-2020 роки» - утримання Первомайської 
МПК Вітовського загону місцевої пожежної 
охорони.                                                                 
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0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

7.000 0.0 7.000

43.256 0.0 43.256

16.782 0.0 16.782

0119800 9800 0180 49.700 0.0 49.700

х х х Всього х 5,120.444 5,645.690 10,766.134

Селищний голова О.ШАПОВАЛОВ

Начальник відділу фінансів

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

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.

Цільова соціальна програма "Безбар"єрна 
Вітовщина" на період до 2020 року-пільги 
інвалідам по зору І та ІІ групи на тверде 
паливо, скраплени газ, електроєнергію, 
водопостачання і водовідведення, природний 
газ)

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА захисту населення і 
територій Воскресенської селищної ради від 
надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, забезпечення пожежної 
безпеки 2018-2020роки -придбання 
твердопаливного котла EKOSCROLL V 8.

Ю.БЕЛЕВ'ЯТ
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).
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