
 

 

Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році  (грн) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціонально

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування 

головного 

розпорядника 

коштів 

місцевого 

бюджету / 

відповідального 

виконавця, 

найменування 

бюджетної 

програми згідно 

з Типовою 

програмною 

класифікацією 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Найменування 

місцевої/регіональної 

програми 

Усього Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0113242   3242 1090  Комсомольська 

селищна рада  
Програма  соціальног

о захисту населення 

Комсомольської 

селищної ради на 

2016-2019 роки 

 250000,00  250000,00 --   -- 

Додаток 4 
до рішення  ХLVІІІ сесія VІІ скликання №829- VІІ  від 

20.12.2018 

«Про селищний бюджет на 2019 рік» 

(пункт 4) 



0114082 4082 0829 -/- Програма культурно-

мистецьких заходів 

Комсомольської 

селищної ради на 

2016-2019 роки 

210800,00 210800,00 -- -- 

0115032 5032 0810 -/- Програма розвитку 

фізичної культури та 

спорту на території 

Комсомольської 

селищної ради на 

2016-2019 роки. 

80000,00 80000,00 -- -- 

0115062 5062 0810 -/- -/- 343332,00 343332,00 -- -- 

0116030 6030 0620 -/- Програма розвитку 

енергозбереження та 

благоустрою 

територій населених 

пунктів 

Комсомольської 

селищної ради на 

2018-2019роки 

7243647,00 7243647,00 -- -- 

0116071 6071 0640 -/- Програма 

відшкодування втрат 

у разі затвердження 

виконавчим комітетом  

Комсомольської 

селищної ради 

тарифів на житлово-

комунальні послуги 

нижчими від розміру 

економічно 

обґрунтованих витрат 

на їх виробництво 

(надання) на 2017-

2020роки 

124920,00 124920,00 -- -- 



0117370 7370 0490 -/- Програма розвитку 

земельних відносин 

по Комсомольській 

селищній раді на 

2018-2022 роки 

210000,00 210000,00 -- -- 

Програма 

регулювання 

чисельності 

безпритульних тварин 

гуманними методами 

на території 

Комсомольської 

селищної ради на 

2018-2023роки 

52841,00 52841,00 -- -- 

0118311 8311 0511 -/- Довгострокова  

програма 

природоохоронних 

заходів 

Комсомольської 

селищної ради на 

2017-2020 роки 

25969375,00 -- 25969375,00 -- 

Х Х Х УСЬОГО Х 34484915,00

  

8515540,00

  

25969375,00

  

 -- 

 

                            Секретар ради      _________________ Куценко Г.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 


