
 

 

Розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році 

20312508000                                                                                                                                                                                             (грн.) 
    (код бюджету) 
 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

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 місцевих 

бюджетів 

Найменування 

місцевої/регіональної програми 

Усього Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього у тому числі 

бюджет розвитку 

0100000   Скрипаївська сільська рада 

(головний розпорядник) 

     

0110000   Скрипаївська сільська рада 

(відповідальний виконавець) 

     

        Програма організації та 

проведення громадських робіт та 

інших робіт тимчасового 

характеру Скрипаївської 

сільської ради на 2020-2022 роки  

        

0113210 3210 1050 Організація та проведення 

громадських робіт 

 39487 39487   

    Програма надання одноразової     

  Додаток 3 

  до рішення  Слобожанської селищної ради 

  від  22.12.2020р. № 54 - VIIІ 

"Про внесення змін до рішення LXVI сесії  

VII скликання  від 24 грудня 2019 року 

№ 701-LXVI/VII "Про сільський бюджет на 2020 рік" 

та додатків до нього» (зі змінами) 

(ІІІ сесія VIIІ скликання)   

   



2 

 

адресної матеріальної допомоги 

громадянам, які зареєстровані і 

проживають на території 

Скрипаївської сільської ради на 

2019-2021 роки 

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального 

забезпечення 

 8000 8000   

    Програма «Сільська криниця» на 

2018-2020 роки 

    

0116030 6030 0620 Організація благоустрою 

населених пунктів 

 5000 5000   

    Програма ремонту та утримання 

вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах 

Скрипаївської сільської ради на 

2018-2020 роки 

    

0116030 6030 0620 Організація благоустрою 

населених пунктів 

 172800 172800   

    Програма соціально-

економічного розвитку території 

Скрипаївської сільської ради на 

2020 рік 

    

0116030 6030 0620 Організація благоустрою 

населених пунктів 

 263990 225590 38400 38400 

0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій 

органів місцевого 

самоврядування 

 1200 1200   

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого 

бюджету 

 452178 102178 350000  

    Програма благоустрою 

населених пунктів Скрипаївської 

сільської ради на 2018-2020 роки 

    



3 

 

0116030 6030 0620 Організація благоустрою 

населених пунктів 

 46758 46758   

    Програма освітлення сільських 

населених пунктів Скрипаївської 

сільської ради на 2018-2020 роки 

    

0116030 6030 0620 Організація благоустрою 

населених пунктів 

 207327 207327   

         

Х Х Х УСЬОГО Х 1196740 808340 388400 38400 

 

 

                          Секретар ради                                                                              Галина КУЦЕНКО 

  

 


