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грн.

Загальний фонд Спеціальний фонд

0100000 Нижньосироватська сільська рада

0110000 Нижньосироватська сільська рада

0110150 0150 0111

0112110 2110 Первинна медична допомога населенню 0,0

0112113 2113 0721

0112140 2140 0,0

0112146 2146 0763

0113030 3030 0,0

0113033 3033 1070

0113240 3240 Інші заклади та заходи 0,0

0113242 3242 1090

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

0114060 4060 0828

Додаток № 3
до  рішення тринадцятої (позачергової) сесії сьомого скликання  

Нижньосироватської сільської ради від 22 грудня 2017 року                       
                                                     

"Про  сільський бюджет  на 2018 рік"

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
сільського бюджету у 2018 році.

Код програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів2

Код 
ТПКВКМБ/ 
ТКВКБМС

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

5 427 361,0 32 025,0 5 459 386,0
5 427 361,0 32 025,0 5 459 386,0

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної  ради, 
районної ради, районної у місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, сільської рад та їх 
виконавчих комітетів 

Програма економічного і соціального 
розвитку громади на 2018 рік 

(фінансування об'єктів за рахунок коштів 
місцевого бюджету)

12 975,0 12 975,0

1 897 670,0 1 897 670,0

Первинна медична допомога населенню, що надається 
амбулаторно-поліклінічніми закладами (відділеннями) 

Місцева програма на 2018 рік "Здоров'я 
населення" 1 897 670,0 1 897 670,0

Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров'я 145 000,0 145 000,0

Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

Місцева програма на 2018 рік "Здоров'я 
населення" 145 000,0 145 000,0

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших 
передбачених законодавством пільг окремим 
категоріям громадян та компенсації за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян 

150 000,0 150 000,0

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян

Програма відшкодування компенсаційних 
виплат за перевезення окремих пільгових 

категорій громадян  Н.Сироватської 
сільської ради на приміських маршрутах 
автомобільним транспортом на 2017-

2021р.

150 000,0 150 000,0

300 000,0 300 000,0
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

Програма соціального захисту населення 
на 2017-2021 рік 300 000,0 300 000,0

Цільова програма розвитку культури на 
2018 рік 290 366,0 290 366,0

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

Цільова програма розвитку культури на 
2018 рік 988 147,0 2 600,0 990 747,0
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0115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 0,0

0115061 5061 0810

0116010 6010

0116013 6013 0620

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

0117350 7350 0443

0118310 8310 0,0

0118311 8311 0511

0600000 Відділ освіти Нижньосироватської сільської ради

0610000 Відділ освіти Нижньосироватської сільської ради

0610150 0150 0111

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

0611020 1020 0921

0611150 1150 0990

39 800,0 39 800,0

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 
здоров'я  населення "Спорт для всіх" та проведення 
фізкультурно- масових заходів серед населення регіону

Програма економічного і соціального 
розвитку громади на 2018 рік 

(фінансування об'єктів за рахунок коштів 
місцевого бюджету)

39 800,0 39 800,0

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів 
житлово-комунального господарства 6 376,0 1 200,0 7 576,0

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства

Програма економічного і соціального 
розвитку громади на 2018 рік 

(фінансування об'єктів за рахунок коштів 
місцевого бюджету)

6 376,0 1 200,0 7 576,0

Програма економічного і соціального 
розвитку громади на 2018 рік 

(фінансування об'єктів за рахунок коштів 
місцевого бюджету)

1 060 002,0 1 060 002,0

Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)

Програма економічного і соціального 
розвитку громади на 2018 рік 

(фінансування об'єктів за рахунок коштів 
місцевого бюджету)

550 000,0 550 000,0

Запобігання та ліквідація забруднення 
навколишнього природного середовища 15 250,0 15 250,0

Охорона та раціональне використання природних 
ресурсів

Програма економічного і соціального 
розвитку громади на 2018 рік 

(фінансування об'єктів за рахунок коштів 
місцевого бюджету)

15 250,0 15 250,0

21 682 787,0 616 275,0 22 299 062,0

21 682 787,0 616 275,0 22 299 062,0

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної  ради, 
районної ради, районної у місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, сільської рад та їх 
виконавчих комітетів 

Цільова програма розвитку освіти на 2018 
рік 365 642,0 365 642,0

Цільова програма розвитку освіти на 2018 
рік 4 667 003,0 286 275,0 4 953 278,0

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 
iнтернатом при школi), спецiалiзованими школами, 
лiцеями, гiмназiями, колегiумами

Цільова програма розвитку освіти на 2018 
рік 15 766 548,0 330 000,0 16 096 548,0

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів Цільова програма розвитку освіти на 2018 
рік 129 467,0 129 467,0
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0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 0,0

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

0613140 3140 1040

3700000 0,0

3710000 0,0

3710150 0150 0111

3700000 0,0

3710000 0,0

3718700 8700 0133 Резервний фонд

3719410 9410 0180

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

Всього 

Секретар сільської ради                                                                                                                                            Г.М.Носенко

674 127,0 674 127,0

Цільова програма розвитку освіти на 
2018 рік 674 127,0 674 127,0

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

Цільова програма розвитку освіти на 2018 
рік 80 000,0 80 000,0

Фінансове управління Нижньосироватської 
сільської ради 561 470,0 561 470,0

Фінансове управління Нижньосироватської 
сільської ради 561 470,0 561 470,0

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної  ради, 
районної ради, районної у місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, сільської рад та їх 
виконавчих комітетів 

Програма економічного і соціального 
розвитку громади на 2018 рік 

(фінансування об'єктів за рахунок коштів 
місцевого бюджету)

561 470,0 561 470,0

Фінансове управління Нижньосироватської 
сільської ради ( в частині міжбюджетних 
трансфертів, резервного фонду)

4 684 937,0 4 684 937,0

Фінансове управління Нижньосироватської 
сільської ради ( в частині міжбюджетних 
трансфертів, резервного фонду)

4 684 937,0 4 684 937,0

Програма економічного і соціального 
розвитку громади на 2018 рік 

(фінансування об'єктів за рахунок коштів 
місцевого бюджету)

100 000,0 100 000,0

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок 
коштів медичної субвенції

Програма економічного і соціального 
розвитку громади на 2018 рік 

(фінансування об'єктів за рахунок коштів 
місцевого бюджету)

3 722 800,0 3 722 800,0

Програма економічного і соціального 
розвитку громади на 2018 рік 

(фінансування об'єктів за рахунок коштів 
місцевого бюджету)

862 137,0 862 137,0

32 356 555,0 648 300,0 33 004 855,0


