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Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 

програми
Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний та 

спеціальний фонди

0100000 Комсомольська селищна рада

0103230 3230 Інші заклади та заходи

Програма соціального захисту населення 

Комсомольської селищної ради на 2018-2019 роки 250 000,0 250 000,0

0104080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

Програма культурно-мистецьких заходів 

Комсомольської селищної ради на 2016-2019 

роки

183 600,0 183 600,0

0105032 5032

утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-

юнацьких спортивних шкіл,(які підпорядковані громадським

організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)

Програма розвитку фізичної культури та спорту 

Комсомольської селищної ради на 2016-2019

 роки
44 000,0 44 000,0

0105062 5062 Інші видатки  

Програма розвитку фізичної культури та спорту 

Комсомольської селищної ради на 2016-2019

 роки
130 687,0 130 687,0

0106030 6030 Організація благоустроюнаселенних пунктів 

Програма розвитку ,енергозбереження та

 благоустрою території населенних пунків

 Комсомольської селищної ради на 2018-2019 

роки

6 772 421,0 6 772 421,0

0106071 6071

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на 

житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або 

погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади 

та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно 

обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

програма відшкодування втрат у разі затвердження 

виконавчим комітетом Комсомольської селищної 

ради тарифів на житлово-комунальні послуги 

нижчими від розміру економічно обгрунтованих 

витрат на їх виробництво 9надання) на 2017-2020 

роки

216 576,0 216 576,0

0107130 7130 Здійснення заходів із зенмлеустрою

Програма розвитку земельних відносин по

 Комсомольській селищній раді на 2018-2022 

роки

360 000,0 360 000,0

0108311 8311 Охорона і раціональне використання природних ресурсів

Довгострокова програма природоохоронних 

заходів Комсомольської селищної ради на 2017 -

2020 роки

13 588 900,0

Всього 7 957 284,0 13 588 900,0 21 546 184,0

Секретар ради                                                                                    Куценко Г.О.

Додаток № 7

до рішення  Комсомольської селищної ради

"Про селищний бюджет  на 2018 рік"

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

селищного бюджету  у 2018 році1
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