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Найменування місцевої (регіональної) програми Спеціальний фонд

0100000

0110000

0110150 0150 0111

0113033 3033 1070 _

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -

0118311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів -

0118312 8312 0512 Утилізація відходів

0600000 _

0610000 _

0613033 3033 1070 Програма перевезення педагогічних працівників Миколаївської сільської ради на 2018 рік. _

0615061 5061 0810 _

Всього 

Секретар сільської ради В.В.Непийвода

                       Додаток № 6
до рішення  № 06 сімнадцятої сесії  Миколаївської сільської ради

восьмого скликання  від 22 грудня 2017 року                                                                                                                                                          
                                                                                                      "Про сільський бюджет  на 2018 рік"

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
сільського бюджету  у  2018 році

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів2

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3 Код ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або 
напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний фонд Разом загальний та 
спеціальний фонди

Миколаївська сільська рада (головний розпорядник) 165 000,00 737 021,00 902 021,00

Миколаївська сільська рада (відповідальний виконавець) 165 000,00 737 021,00 902 021,00

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 економічного та соціального розвитку Миколаївської сільської територіальної громади 
на 2018 рік. 20 000,00 199 000,00 219 000,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим 
категоріям громадян

Програма Миколаївської сільської ради Сумського району на 2018 рік щодо відшкодування 
компенсацій за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах 
загального користування автомобільним транспортом.

45 000,00 45 000,00

Програма соціального захисту населення на території Миколаївської сільської ради на 2018 - 2020 
роки 100 000,00 100 000,00

Програма економічного та соціального розвитку Миколаївської сільської територіальної громади 
на 2018 рік. 491 317,00 491 317,00

Програма економічного та соціального розвитку Миколаївської сільської територіальної громади 
на 2018 рік. 46 704,00 46 704,00

Відділ освіти, молоді та спорту (головний розпорядник) 67 400,00 67 400,00

Відділ освіти , молоді та спорту (відповідальний виконавець) 67 400,00 67 400,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим 
категоріям громадян 17 400,00 17 400,00

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 
проведення фізкультурно-масових заходів серед населення громади 

Програма розвитку фізичної культури і спорту на теріторії Миколаївської сільської 
територіальної громади Сумського району Сумської області на 2017-2018 роки 50 000,00 50 000,00

232 400,00 737 021,00 969 421,00


