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Додаток 7

ХХХІУ сесії 8 скликання  №1 від  20.06.2019року

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

5 364 848 4 399 305 965 543 337 396 

5 364 848 4 399 305 965 543 337 396 

Інші видатки на соціальний захист 
ветеранів війни та праці

11 300 11 300 

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

8 800 8 800 

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

88 524 88 524 

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

Рішення №11 від 
13.03.2017 р. ІУ сесія 
8скликання

виплата допомоги малозабезпеченим 
верствам населення

75 197 75 197 

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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0 0 

0116013 6013 0620

0 0 

 поточний ремонт електродвигунів
0 0 

0 

0116030 6030 0620

послуги по благоустрою 0 0 

оплата на електроєнергію 0 0 

0 0 

0 

0 0 

0 0 

придбання будівельних та господарчих товарів . 912 912 0 0 

499 499 0 0 

придбання світодіодних ламп для вуличного освітлення. 0 0 

0 0 

214 214 0 0 

0 0 

0 

0 

 Програма "Поховання померлих безрідних та 
невідомих громадян на 2019 рік" - оплата 
ритуальних послуг з поховання одиноких та 
безрідних громадян,біологічних відходів.

Рішення №37 від 
08.05.2019р. ХХХІІІ 
сесії восьмого 
скликання

7 927 7 927 

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

Програма "Питна вода " на 2019рік на території 
Воскресенської селищної ради в т.ч.: 

Рішення №2 від 
27.03.2019р. ХХХІІ 
сесія 8скликання

342 210 15 420 326 790 326 790 

 "Капітальний ремонт  водонапірної башти "Рожновського" 
в смт.Воскресенське, по вул. Пушкіна Вітовського району 
Миколаївської області".

299 770 299 770 

15 420 15 420 

придбання насосів та пульту управління для свердловини.
27 020 27 020 27 020 

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

1 520 736 1 282 740 237 996 92 138 

203 649 203 649 

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 

придбання газонокосарок для косіння трави в населених 
пунктах.

6 267 6 267 

придбання запобіжних автоматів для вуличного 
освітлення.

2 702 2 702 

прибирання сміття в місцях дозвілля і відпочинку та 
ремонту  алеї в парку біля "Воїна Визволителя в 
смт.Воскресенське..

1 315 1 315 

придбання матеріалів  для фарбування металевої огорожі 
біля пам"ятника "Скорботної матері" в смт.Воскресенське.

придбання плитки тратуарної для облаштування паркової 
зони біля пам"ятника "Воїнам- односельчанам" в 
с.Пересадівка

30 194 30 194 

придбання газонокосарки для косіння трави на 
футбольному полі у смт.Воскресенське.

7 599 7 599 7 599 

співфінансування з селищного бюджету на "Поточний 
ремонт  з облаштування зупиночних комплексів 
тротуарною плиткою за адресами: вул.Баклана,83-85, 
вул.Свободи,87-89, вул.Свободи,109-111 в с.Калинівка 
Вітовського району Миколаївської області (до субвенції з 
обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
мікропроектів місцевого розвитку).

5 033 5 033 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

послуги з прибирання території. 0 

0 

придбання предметів та матеріалів 0 

0,00 

0,00 

0,00 

співфінансування з селищного бюджету на "Поточний 
ремонт комплексу по вул.Миру,4 в с.Горохівка Вітовського 
району Миколаївської області (до субвенції з обласного 
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів 
місцевого розвитку).

3 342 3 342 

співфінансування з селищного бюджету на "Поточний 
ремонт зупиночного комплексу по вул.Свободи ріг 
вул.Садова в с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області (до субвенції з обласного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку об"єднаних 
територіальних громад).

27 290 27 290 

співфінансування з селищного бюджету на "Поточний 
ремонт зупиночного комплексу по вул.Баклана,1 в 
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області (до 
субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
об"єднаних територіальних громад).

27 290 27 290 

співфінансування з селищного бюджету на"Поточний 
ремонт зупиночного комплексу по вул.Баклана,53  в 
с.Калинівка Вітовського району Миколаївської області (до 
субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
об"єднаних територіальних громад).

27 290 27 290 

придбання матеріалів для косіння трави у населених 
пунктах.

2 292 2 292 

придбання матеріалів для заміни електрокабелю 
електромережі в с.Калинівка.

35 691 35 691 

3 671 3 671 

придбання кришок люку каналізаційного бетону для 
закриття сантехнічних комунікацій.

29 999 29 999 

36 011 36 010,59 

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

30 683 30 683 30 683 

співфінансування з селищного бюджету на "Реконструкцію 
вуличного освітлення вул.Миру, вул.Панищівська, пров.Карпа 
Островерха (від ТП-922) в с.Калинівка Вітовського району 
Миколаївської області (до субвенції з обласного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку об"єднаних територіальних громад ).

45 335 45 335 45 335 

співфінансування з селищного бюджету на"Реконструкцію 
вуличного освітлення вул.Панищівська,вул.Гоголя (від ТП-936) в 
с.Калинівка Вітовського району Миколдаївської області 
Вітовського району Миколаївської області (до субвенції з 
обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку об"єднаних територіальних 
громад ).

62 241 62 241 62 241 
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0117310 7350 0443

0 

0117350 7350 0443

0 

0117362 7362 0490
0 

0 

0117363 7363 0490

0 

Будівництво об"єктів житлово-
комунального господарства

Програма "Розвитку житлово-комунального господарства, 
благоустрою населених пунктів на території  
Воскресенської селищної ради на 2018-2020 роки" -  
оплата послуг з надання дозвільного документу 
(сертифікату) на введення в експлуатацію об"єкта 
"Реконструкція системи зовнішнього освітлення вулиць 
Шевченка, Лісова, Садова, Калинова, Зоряна, Одеська, 
Набережна, Колгоспна,Софіївська у смт.Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області.

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

8 837 8 837 

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 інвестиційних проектів в 
рамках формування інфраструктури 
обєднаних територіальних громад".

Програма "Розвитку житлово-комунального господарства, 
благоустрою населених пунктів на території  
Воскресенської селищної ради на 2018-2020 роки" -  
оплата послуг з надання дозвільного документу 
(сертифікату) на введення в експлуатацію об"єкта 
"Реконструкція системи зовнішнього освітлення вулиць 
Шевченка, Лісова, Садова, Калинова, Зоряна, Одеська, 
Набережна, Колгоспна,Софіївська у смт.Воскресенське 
Вітовського району Миколаївської області.

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

155 499 155 499 

співфінансування з селищного бюджету на "Капітальний 
ремонт дорожнього покриття по вул. Жовтнева в 
с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області 
(до субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на формування інфраструктури об"єднаних 
територіальних громад).

148 107 148 107 148 107 

проведення експертизи проектної документації робочого 
проекту "Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул.Жовтнева в с.Пересадівка Вітовського району 
Миколаївської області.

7 392 7 392 7 392 

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 
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0117370 7370 0490

0 

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 

"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 

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 

2 953 854 2 953 854 
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

2 201 771 2 201 771 

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.

1 967 430 1 967 430 

718 690 718 690 

118 250 118 250 

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 
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0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

надбавка лікарям 25% від посадового окладу.
0 

0 0 

0 0 

0 0 

надання послуг загону МПО. 0 0 

0 0 

0 0 

надання послуг із УСЗН. 0 0 

0 0 

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 

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 

підгузники, вакцина, гігрометр, глюкоза, гемоглобін, 
глюкотест, тест-смужки) 

132 769 132 769 

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

109 399 109 399 

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 



7

0 0 

0119800 9800 0180 0 0 

0610000

0611020 1020 0921 0 0 

0613140 3140 1040 0 0 

0617361 7361 0490 0 

х х х УСЬОГО: х х

Селищний голова О.ШАПОВАЛОВ

Начальник відділу фінансів Ю.БЕЛЕВ҆ЯТ

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 

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

Програма розвитку культури  і духовності по 
Воскресенській селищній раді на 2018-
2020роки -(Миколаївське лісове господарство" 
для закупівлі паливо-мастильних матеріалів з 
метою патрулювання та оперативного 
реагування на попередження виникнення 
надзвичайних ситуацій в природних 
комплексах та лісових масивах смт. 
Воскресенське та с.Пересадівка

Рішення №24 від 
13.07.2018р.ХХ сесія 
8скликання

5 000 5 000 

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Воскресенської селищної ради

701 176 57 135 644 041 644 041 

 "Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т.ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, 
ліцеями,гімназіями,колегіумами."

Програма "Розвитку фізичної культури і спорту 
по Воскресенській селищній раді на 2018-2020 
роки"- придбання форми для футбольної 
команди Калинівської ЗОШ І-ІІІст.

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

8 625 8 625 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи).

Програма  розвитку освіти Воскресенської 
селищної ради на 2017-2022роки" - оплату 
послуг з організації оздоровлення дітей-сиріт.

Рішення №38 від 
08.05.2019р. ХХХІІІ 
сесія 8 скл

48 510 48 510 

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 

6 066 024 4 456 440 1 609 584 981 437 


