
"Про сільський бюджет на 2020 рік"  №1019-38/VII від 20.12.2019р

коштів

сільського бюджету у 2020 році

1 2 3 4 5 6 7

0110000 Миколаївська сільська рада (відповідальний виконавець) 71694105,00

0211020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.

Комплексна програма розвитку освіти на 2018-2021 роки.
№322-15/7 від 

03.08.2018р.
28184675,00

0211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Комплексна програма розвитку освіти на 2018-2021 роки.
№322-15/7 від 

03.08.2018р.
11232655,00

0211100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 

(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)

Комплексна програма розвитку освіти на 2018-2021 роки.
№322-15/7 від 

03.08.2018р.
1836300,00

0110150 0150 0111

Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у 

місті ради(у разі її створення),міської,селищної,сільської рад

Програма "Розвитку системи надання адміністративних послуг в Миколаївській ОТГ на 2019-2020 роки"
№453-21/7 від 

21.12.2018р.
15188650,00

0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
Програма "Розвиток земельних відносин та охорони земель на території Миколаївської сільської ради на 2019-

2022 роки"

№454-21/7 від 

21.12.2018р.
2000,00

0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма "Соціального захисту населення Миколаївської сільської ради на 2019-2020 роки"
№455-21/7 від 

21.12.2018р.
450000,00

0214060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів
Програма "Розвитку культури Миколаївської сільської ради на 2019-2021 роки"

№459-21/7 від 

21.12.2018р.
2856650,00

0214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма "Розвитку культури Миколаївської ОТГ на 2019-2021 рік"
№414-21/7 від 

21.12.2018р.
50000,00

Додаток 6

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок 

Код 

Типової 

програм

ної 

класифі

кації 

видатків 

та 

кредиту

вання 

місцевих 

бюджеті

Код 

Програм

ної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

місцевих 

бюджетів

до рішення сессії Миколаївської сільської ради 

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевих бюджетів

УсьогоНайменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Код 

Функці

ональн

ої 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредит

ування 

бюджет

у



0215062 5061 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
Програма "Розвитку фізичної культури та спорту Миколаївській сільській раді на 2019-2021 роки"

№460-21/7 від 21.12.2018 

р.
649955,00

0212111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 
Програма "Фінансової підтримки діяльності КНП "Миколаївський ЦПМСД" на 2018-2020 роки".

№345-16/7 від 

17.08.2018р.
1000000,00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма "Забезпечення благоустрою населених пунктів Миколаївської сільської ради на 2019-2020 роки "
№450-21/7  від 

21.12.2018р
1980700,00

0216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Програма "Забезпечення якісною питною водою населення Миколаївської ОТГ на 2019-2021 роки
№515-21/7 від 

21.12.2018р.
280000,00

0217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Програма "Забезпечення якісною питною водою населення Миколаївської ОТГ на 2019-2021 роки
№515-21/7 від 

21.12.2018р.
5482400,00

0218311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
Програма Миколаївської ОТГ по "Охороні та раціональному використанню природних ресурсів на 2019-2020 

роки

№509-21/7 від 

21.12.2018р.
50000,00

0218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
Програма Миколаївської ОТГ по "Охороні та раціональному використанню природних ресурсів на 2019 - 2020 

роки

№509-21/7 від 

21.12.2018р.
635000,00

0216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
Програма по "Експлуатації та технічному обслуговуванню житлового фонду по вулиці Польовій, 2-в" 

Миколаївської ОТГ на 2019 - 2020 роки

№512-21/7 від 

21.12.2018р.
2000,00

0216020 6020 0620

Забезпечення функціонквання підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги

Програма "Фінансування підтримки комунального підприємства "Васильківський ККП" Миколаївської 

сільської ради на 2018-2020 роки

№513-21/7 від 

21.12.2018р.
400000,00

0214030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Програма "Розвитку культури Миколаївської сільської ради на 2019-2021 роки"
№459-21/7 від 

21.12.2018р.
491300,00

0211162 1162 Інші програми і заходи у сфері освіти Комплексна програма розвитку освіти на 2018-2021 роки.
№322-15/7 від 

03.08.2018р.
3620,00

0213033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремих категорій громадян

Програма щодо "Організації проїзду пільгових категорій громадян автомобільним транспортом в межах 

Миколаївської сільської ради на 2019-2020 роки"

№516 від 25.01.2019р.,  

№638 від 26.03.2019р.
199000,00

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програма "Інша діяльність у сфері державного управління Миколаївської сільської ради на 2019-2020 роки"
№579-23/VII від 

01.03.2019р.
30000,00

0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування Програма "Інша діяльність у сфері державного управління Миколаївської сільської ради на 2019-2020 роки"
№579-23/VII від 

01.03.2019р.
20200,00

0217362 7362 0490
Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування 

інфраструктури об'єднаних територіальних громад
Програма "Розвитку культури Миколаївської сільської ради на 2019-2021 роки" №490 від 01.03.2019р. 10000,00

0213104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 

громадян які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим 

віком хворобою, інвалідністю

Програма по "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян які не здатні до 

самообслуговування у зв'язку з похилим віком , хворобо, інвалідністю по Миколаївській сільській раді на 2019-

2020 роки"

659000,00

Х Х Х УСЬОГО Х Х 71694105,00

Секретар сільської ради Т.П. Лесюк
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(грн)

усього
у тому числі бюджет 

розвитку

8 9 10

64826070,00 6868035,00 5776035,00

28004675,00 180000,00 0,00

10966620,00 266035,00 16035,00

1819300,00 17000,00 0,00

15188650,00 0,00 0,00

2000,00 0,00 0,00

450000,00 0,00

2631050,00 225600,00 217600,00

50000,00 0,00

Додаток 6

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок 

до рішення сессії Миколаївської сільської ради 

Спеціальний фонд

Загальний фонд



649955,00 0,00

1000000,00 0,00

1980700,00 0,00

280000,00 0,00 0,00

5482400,00 5482400,00

50000,00 50000,00

635000,00 0,00

2000,00 0,00

400000,00 0,00 0,00

491300,00 0,00 0,00

3620,00 0,00

199000,00 0,00

30000,00 0,00

20200,00 0,00

10000,00 10000,00

659000,00 0,00

64826070,00 6868035,00 5776035,00


