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Додаток 7

ХХХІІ сесії 8 скликання  №17 від  27.03.2019року

Уточнений розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів Воскресенського селищного бюджету у 2019 році

( грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми

Усього Загальний фонд Спеціальний фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Воскресенська селищна рада х

0110000 Воскресенська селищна рада х

0113191 3191 1030
0 0 

0 0 

0 0 

0113192 3192 1030

0 0 

0113242 3242 1090
0 0 

0 0 

0 0 

до рішення селищної ради "Про внесення змін до бюджету Воскресенської 
селищної ради на 2019 рік"

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональн
ої класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету / відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми/підпрограми 

згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

номер документа, яким 
затверджено місцеву 
регіональну програму

у тому числі 
бюджет розвитку

4 627 147 3 989 981 637 166 337 396 

4 627 147 3 989 981 637 166 337 396 

Інші видатки на соціальний захист 
ветеранів війни та праці

28 500 28 500 

Комплексна програма соціального захисту 
населення "Турбота" на період до 2020 року- 
одноразова матеріальна допомога учасникам 
бойових дій.

Рішення №11 від 
13.03.2017 р. ІУ сесія 
8скликання

26 000 26 000 

Програма фінансової підтримки 
установ,громадських організацій інвалідів та 
ветеранів Воскресенської селищної ради на 
період до 2020р. - придбання  комплектів 
нагород до 30-річчя виводу військ з 
Афганістану. 

Рішення №16 від 
22.12.2017р. ХІІІ 
поз.сесія 8скликання

2 500 2 500 

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

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

Рішення №16 від 
22.12.2017р. ХІІІ 
поз.сесія 8скликання

1 000 1 000 

Інші заходи у сферы соціального захисту 
і соціального забезпечення

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

Рішення №11 від 
13.03.2017 р. ІУ сесія 
8скликання

63 397 63 397 

виплата допомоги малозабезпеченим 
верствам населення

57 997 57 997 

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

5 400 5 400 
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0116013 6013 0620

0 

0116030 6030 0620

послуги по благоустрою 0 0 

оплата на електроєнергію 0 0 

0 0 

0 

0 0 

0117350 7350 0443

0 

0117363 7363 0490

0 

0117370 7370 0490

0 

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

Програма "Питна вода " на 2019рік на території 
Воскресенської селищної ради - "Капітальний ремонт  
водонапірної башти "Рожновського" в смт.Воскресенське, 
по вул. Пушкіна Вітовського району Миколаївської 
області".

Рішення №2 від 
27.03.2019р. ХХХІІ 
сесія 8скликання

299 770 299 770 299 770 

Організація благоустрою населених 
пунктів

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

Рішення №2 від 
27.12.2017р. ХІУ поз. 
сесія 8скликання

1 114 496 1 022 358 92 138 92 138 

183 279 183 279 

825 130 825 130 

придбання драбини розкладної алюмінієвої 
для господарських потреб.

5 699 5 699 

 виконання робочого проекту на об"єкт: 
"Капітальний ремонт доріг".

92 138 92 138 92 138 

придбання лічильників електричних 
однофазних МТХ-10 (3шт.)

8 250 8 250 

Розроблення схем планування схем 
планування та забудови територій 
(містобудівної документації)

Програма "Стабілізації та соціально-
економічного розвитку території 
Воскресенської селищної ради на 2018-2020 
роки - розробка розділів генерального плану 
Інженерно-технічні заходи цивільного захисту 
(цивільної оборони) на мирний час та 
особливий період"в 
с.Пересадівка,с.Калинівка. 

Рішення №3 від 
27.12.2017р. ХІУ поз. 
сесія 8скликання

240 458 240 458 240 458 

Виконання інвестиційний проектів в 
рамках здйснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій.

Програма "Стабілізації та соціально-
економічного розвитку території 
Воскресенської селищної ради на 2018-2020 
роки -"Капітальний ремонт покриття парку 
ім.С.Т.Шаповаленка, вул.Свободи, с.Калинівка 
(співфінансування з селищного бюджету до 
залишку коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій станом на 01.01.2019р.).

Рішення №3 від 
27.12.2017р. ХІУ поз. 
сесія 8скликання

1 560 1 560 1 560 

"Реалізація інших заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
територій".

Програма "Стабілізації та соціально-
економічного розвитку території 
Воскресенської селищної ради на 2018-2020 
роки -проведення експертизи кошторисної 
частини проектної документації за робочим 
проектом "Капітальний ремонт частини 
приміщень селищної ради для обладнання 
ЦНАП в смт.Воскресеське по вул. Соборна, 
86, Вітовського району Миколаївської області".

Рішення №3 від 
27.12.2017р. ХІУ поз. 
сесія 8скликання

3 240 3 240 3 240 
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0118110 8110 0320

0 0 

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 0 
0 0 

надання послуг об"єднаному трудовому архіву 0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

надання комунальних послуг 0 0 

відшкодування безкоштовних рецептів 0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

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

Цільова програма "Захисту населення і 
територій по Воскресенської селищної ради 
від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, забезпечення 
пожежної безпеки на 2018-2020 роки" 
-придбання матеріальних цінностей резерву.

Рішення №24 від 
13.07.2018р.ХХ сесія 
8скликання

32 630 32 630 

2 842 096 2 842 096 
Програма "Стабілізації та соціально-
економічного розвитку території 
Воскресенської селищної ради на 2018-2020 
роки в т.ч.:

Рішення №3 від 
27.12.2017р. ХІУ поз. 
сесія 8скликання

2 054 002 2 054 002 

61 102 61 102 

вологе прибирання архівосховищ в 
об"єднаному трудовому архіві

1 000 1 000 

надання послуг в інклюзівно-ресурсному 
центрі

172 239 172 239 

здійснення видатків закладам охорони 
здоров'я  первинної медико-санітарної 
допомоги в т.ч.

1 819 661 1 819 661 

718 690 718 690 

103 250 103 250 

поточний ремонт приміщень (кабінет щеплення та 
кабінет сімейного лікаря) амбулаторії загальної  
практики сімейної медицини смт.Воскресенське, 
Вітовського району, Миколаївської області".

196 644 196 644 

поточний ремонт приміщень ІІ поверху (коридор та 
фізіотерапевтичний кабінет) амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області".

199 663 199 663 

придбання світильників для амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області"( в 
кількості-10шт)).

4 900 4 900 

придбання металопластикових дверей для 
амбулаторії загальної практики   сімейної медицини 
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської 
області" (в кількості 7,1м.кв.).

19 028 19 028 

придбання дверей дерев"яних для амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області" (в 
кількості 4шт.).

10 240 10 240 

придбання металопластикових дверей 
(2050*850мм) для амбулаторіїї загальної практики 
сімейної медицини с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області" (в кількості 6шт.).

29 892 29 892 
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0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

надбавка лікарям 25% від посадового окладу.
0 

0 0 

0 0 

надання послуг загону МПО. 0 0 

0 0 

0 0 

надання послуг із УСЗН. 0 0 

0 0 

0 0 

0610000 0 

придбання металопластикових дверей 
(2070*1160мм) для амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області" (в кількості 1 шт.).

5 108 5 108 

придбання обладнання для амбулаторій 
Воскресенської ОТГ.

42 555 42 555 

придбання меблі  для Воскресенської амбулаторїї 
ЗПСМ.

20 007 20 007 

придбання аналізатора гематологического 
автоматичного (3шт.).

450 000 450 000 

19 684 19 684 

Програма "Розвитку фізичної культури і спорту 
по Воскресенській селищній раді на 2018-2020 
роки"- надання послуг ДЮСШ

Рішення №6 від 
27.12.2017р. ХІУпоз. 
сесія 8скликання

145 410 145 410 

Цільова програма "Захисту населення і 
територій по Воскресенської селищної ради 
від  надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, забезпечення 
пожежної безпеки на 2018-2020 роки" в т.ч:

Рішення №24 від 
13.07.2018р.ХХ сесія 
8скликання

491 236 491 236 

229 501 229 501 

заробітна плата,нарахування, бензин, вугілля, 
обов"язкове страхування.

261 735 261 735 

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

Рішення №11 від 
13.03.2017 р. ІУ сесія 
8скликання

129 129 129 129 

67 129 67 129 

утримання відділення стаціонарного догляду 
для постійного або тимчасового проживання в 
будинку для людій похилого віку

62 000 62 000 

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

Рішення №12 від 
13.03.2017р. ІУ сесія 
8скликання

22 319 22 319 

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Воскресенської селищної ради

644 041 644 041 644 041 
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0617361 7361 0490 0 

х х х УСЬОГО: х х

Селищний голова О.ШАПОВАЛОВ

Начальник відділу фінансів Ю.БЕЛЕВЯТ҆

Співфінансування інвестиційних проектів, 
що реалізуються за рахунок коштів 
державного фонду регіонального 
розвитку.

Програма "Стабілізації та соціально-
економічного розвитку території 
Воскресенської селищної ради на 2018-2020 
роки -"Реконструкція  Воскресенської ЗОШ по 
вул.Горького,66 в смт.Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області 
(співфінансування  до субвенції ДФРР)

Рішення №3 від 
27.12.2017р. ХІУ поз. 
сесія 8скликання

644 041 644 041 644 041 

5 271 188 3 989 981 1 281 207 981 437 


	дод.3

