
 

 

 

 

Розподіл витрат  сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 20_20_ році 

 20312506000 

                                     (код бюджету) 

                                                                                                                                                                                                                                    (грн) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування 

головного 

розпорядника коштів 

місцевого бюджету / 

відповідального 

виконавця, 

найменування 

бюджетної програми 

згідно з Типовою 

програмною 

класифікацією видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету 

Найменування 

місцевої/регіональної 

програми 

Усього Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього у тому числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

    програма організації 

оплачуваних 

громадських робіт по 

    

Додаток  №4 

до  рішення ІІІ сесії Слобожанської селищної ради VIII скликання 

 № 53-VIII від 22.12.2020 року «Про внесення  змін до рішення ХХХІХ 

сесії Лиманської сільської ради VII скликання від 13 грудня 2019 року 

№691-VII »Про сільський бюджет на 2020 рік»  зі змінами  



Лиманській сільській 

раді на 2020 рік 

010000   Лиманська сільська 

рада (головний 

розпорядник) 

     

0110000   Лиманська сільська 

рада(відповідальний 

виконавець) 

     

0113210 3210 1050  

Організація та 

проведення 

громадських робіт 

 161338 161338   

    програма організації 

суспільно-корисних 

робіт для 

порушників,на яких 

судом накладено 

адміністративне 

стягнення у вигляді 

виконання суспільно-

корисних робіт  на 

території  Лиманської 

сільської ради на 2020 -

2022р.р. 

    

010000   Лиманська сільська 

рада (головний 

розпорядник) 

     

0110000   Лиманська сільська 

рада(відповідальний 

виконавець) 

     

0113210 3210 1050  

Організація та 

проведення 

громадських робіт 

 69145 69145   



    Програма розвитку 

земельних відносин ї 

Лиманської сільської 

ради на 2019-2020 рік 

    

010000   Лиманська сільська 

рада(головний 

розпорядник) 

     

0110000   Лиманська сільська 

рада(відповідальний 

виконавець) 

     

0117370 7370 0490 Реалізація інших 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

територій 

 344271 344271   

    Програма культурно-

мистецьких заходів 

Лиманської сільської 

ради на 2019-2020 рік 

    

010000   Лиманська сільська 

рада(головний 

розпорядник) 

     

0110000   Лиманська сільська 

рада(відповідальний 

виконавець) 

     

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі 

культури і мистецтва 

 160000 160000   

    Екологічна програма 

поліпшення стану 

території Лиманської 

сільської ради на період 

2010-2020р.р. 

    

010000   Лиманська сільська 

рада(головний 

розпорядник) 

     

0110000   Лиманська сільська      



рада(відповідальний 

виконавець) 

0118311 9800 0511   1300000 1200000 100000  

    Програма профілактики 

правопорушень на 

території Лиманської 

сільської ради на 2018-

2020 роки 

    

010000   Лиманська сільська 

рада(головний 

розпорядник) 

     

0110000   Лиманська сільська 

рада(відповідальний 

виконавець) 

     

0119800 9800 0180 Субвенція з місцевого 

бюджету державному 

бюджету на виконання 

програм соціально-

економічного розвитку 

регіонів 

 49000  49000 49000 

    Програма розвитку 

цивільного захисту 

(цивільної оборони) 

Лиманської сільської 

ради на 2019-2021 роки 

    

010000   Лиманська сільська 

рада(головний 

розпорядник) 

     

0110000   Лиманська сільська 

рада(відповідальний 

виконавець) 

     

0119800 9800 0180 Субвенція з місцевого 

бюджету державному 

бюджету на виконання 

програм соціально-

 50000 50000   



економічного розвитку 

регіонів 

    Програма соціально-

економічного розвитку 

території Лиманської 

сільської ради на 2020 

рік 

    

010000   Лиманська сільська 

рада(головний 

розпорядник) 

     

0110000   Лиманська сільська 

рада(відповідальний 

виконавець) 

     

 0116030 6030 

  

0620  Організація 

благоустрою населених 

пунктів  

  3093115 

 

2038115 1055000  1055000  

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального 

забезпечення 

  260000 260000   

0117461 7461 0456 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої 

інфраструктури за 

рахунок коштів 

місцевого бюджету 

 297827 268527 29300 29300 

0119770 9770 0180 Інші субвенції з 

місцевого бюджету 

 541548 

 

301894 239657 239654 

0119740 9740 0180 'Субвенція з 

місцевого бюджету  

на здійснення 

природоохоронних 

заходів 

 2000000  2000000 2000000 



         

Х Х Х УСЬОГО Х 8326247 4853290 3472957 3372957 

 

 

                                         Секретар ради                                                                                                   Галина КУЦЕНКО 


