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                                              Додаток 6

грн.

Усього

Спеціальний фонд

усього

0100000 5,617,050.0 3,877,406.00 1,739,644.00 1,389,644.00

0110000 5,617,050.0 3,877,406.00 1,739,644.00 1,389,644.00

0110150 0150 0111 75,000.0 75,000.00

0112113 2113 0721 1,089,510.0 1,089,510.00

0113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 4,000.0 4,000.00

0113033 3033 1070 146,304.0 146,304.00

0113112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 2,000.0 2,000.00

0113180 3180 1060 5,000.0 5,000.00

0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 5,092.0 5,092.00

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 276,500.0 276,500.00

0114030 4030 0828 Забезпечення діяльності бібліотек 19,000.0 19,000.00

до рішення № 14   тридцять першої сесії  сьомого скликання Миколаївської 
сільської ради від  21 грудня 2018 року "Про сільський бюджет  
Миколаївської сільської ради на 2019 рік"

Розподіл витрат сільського бюджету Миколаївської сільської ради на реалізацію  місцевих (регіональних) програм у 2019 році

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональн
ої 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

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну 

програму

Загальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

Миколаївська сільська рада (головний розпорядник)

Миколаївська сільська рада (відповідальний виконавець)

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 2019 рік

 рішення № 06         від 
21.12.2018р. 

Первинна медична допомога населенню, що надається 
амбулаторно-полікліничними закладами(відділенями)

Програма фінансової підтримки та розвитку 
комунальних некомерційних підприємств  
Миколаївської сільської ради Сумського району 
по наданню первинної медичної допомоги 
населенню на 2019 рік

 рішення № 05         від 
21.12.2018р. 

Програма соціального захисту населення на 
території Миколаївської сільської ради на 2018 
-2020 роки

Рішення № 14 від 
08.02.2018р.

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян

Програма  відшкодування компенсації за 
перевезення окремих пільгових категорій 
громадян на приміських маршрутах загального 
користування автомобільним транспортом на 
території Миколаївської сільської ради Сумського 
району на 2019 рік

Рішення № 07 від 
19.11.2018р. № 07

Програма з реалізації Конвенції ООН про права 
дитини на 2018-2021 роки на території 
Миколаївської сільської ради

Рішення № 06 від 
19.11.2018р. 

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової 
служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-
комунальних послуг

Програма соціального захисту населення на 
Миколаївської сільської ради на 2018 -2020 роки

Рішення  № 14 від 
08.11.2018р. 

Програма економічного та соціального розвитку 
Миколаївської сільської територіальної громади 
на 2019 рік

 рішення № 06         від 
21.12.2018р. 

Програма соціального захисту населення на 
Миколаївської сільської ради на 2018 -2020 роки

Рішення № 14 від 
08.11.2018р.

Програма економічного та соціального розвитку 
Миколаївської сільської територіальної громади 
на 2019 рік

 рішення № 06         від 
21.12.2018р. 
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0114060 4060 0828 270,000.0 270,000.00

0114060 4060 0828 192,389.0 133,500.00 58,889.00 58,889.00

0116011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 100,000.0 100,000.00

0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 582,000.0 582,000.00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 699,500.0 699,500.00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 400,000.0 400,000.00

0117310 7310 0443 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства 251,111.0 0.00 251,111.00 251,111.00

0117362 7362 0490 580,970.0 0.00 580,970.00 580,970.00

0117610 7670 0411 Сприяння  розвитку молого та середнього підприємництва 20,000.0 20,000.00

0118110 8110 0320 50,000.0 50,000.00

0118311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 768,674.0 0.00 768,674.00 498,674.00

0118312 8312 512 Утилізація відходів 80,000.0 0.00 80,000.00

0600000 626,909.0 526,393.00 100,516.00 75,000.00

0610000 626,909.0 526,393.00 100,516.00 75,000.00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 50,000.0 50,000.00

0611020 1020 0921 65,000.0 65,000.00

0613033 3033 1070 93,613.0 93,613.00

0613140 3140 1040 162,866.0 137,350.00 25,516.00

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Програма економічного та соціального розвитку 
Миколаївської сільської територіальної громади 
на 2019 рік.

Рішення  № 14  від 
08.02.2018р. 

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Програма розвитку культури  Миколаївської 
сільської територіальної громади на 2019 рік

Рішення  № 08 від 
19.11.2018р.

Програма економічного та соціального розвитку 
Миколаївської сільської територіальної громади 
на 2019 рік.

 рішення № 06         від 
21.12.2018р. 

Програма економічного та соціального розвитку 
Миколаївської сільської територіальної громади 
на 2019 рік.

 рішення № 06         від 
21.12.2018р. 

Програма економічного та соціального розвитку 
Миколаївської сільської територіальної громади 
на 2019 рік.

 рішення № 06         від 
21.12.2018р. 

Програма економічного та соціального розвитку 
Миколаївської сільської територіальної громади 
на 2019 рік.

 рішення № 06         від 
21.12.2018р. 

Програма економічного та соціального розвитку 
Миколаївської сільської територіальної громади 
на 2019 рік.

 рішення № 06         від 
21.12.2018р. 

Виконання інвестиційних проектів в рамках формування 
інфраструктури об'єднаних територіальних громад

Програма економічного та соціального розвитку 
Миколаївської сільської територіальної громади 
на 2019 рік.

 рішення № 06         від 
21.12.2018р. 

Програма розвитку малого і середнього 
підприємництва на території Миколаївської 
сільської ради Сумського району на 2018-2020 
роки 

Рішення № 13  від 
19.11.2018р. 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха

Програма економічного та соціального розвитку 
Миколаївської сільської територіальної громади 
на 2019 рік.

 рішення № 06         від 
21.12.2018р. 

Програма"Охорона навколишнього середовища 
території Миколаївської сільської ради Сумського 
району на 2019 рік"

Рішення № 04  від 
19.11.2018р. 

Програма"Охорона навколишнього середовища 
території Миколаївської сільської ради Сумського 
району на 2019 рік"

Рішення № 04  від 
19.11.2018р. 

Відділ освіти, молоді та спорту (головний розпорядник)

Відділ освіти , молоді та спорту (відповідальний виконавець)

Комплексна Програма розвитку освіти 
Миколаївської сільської ради на 2018-2020 роки

Рішення  № 12 від 
19.11.2018р. 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Комплексна Програма розвитку освіти 
Миколаївської сільської ради на 2018-2020 роки

Рішення  № 12 від 
19.11.2018р. 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян

Програма перевезення педагогічних працівників  
на 2019 рік.

Рішення  № 01 від 
21.12.2018р. 

Оздоровлення та відпочинок дітей( крім заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 
2019 рік

Рішення  № 10 від 
19.11.2018р. 
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0613242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 5,430.0 5,430.00

0615061 5061 0810 243,000.0 175,000.00 68,000.00 68,000.00

0617130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 7,000.0 7,000.00 7,000.00

Х Х Х УСЬОГО
Х Х

6,243,959.0 4,403,799.00 1,840,160.00 1,464,644.00

Секретар сільської ради                                                                  В.В.Непийвода

Комплексна Програма розвитку освіти 
Миколаївської сільської ради на 2018-2020 роки

Рішення  № 12 від 
19.11.2018р. 

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 
території Миколаївської сільської ради Сумського 
району на 2019-2020 роки

Рішення № 02 від 
21.12.2018р.

Програма економічного та соціального розвитку 
Миколаївської сільської територіальної громади 
на 2019 рік.

 рішення № 06         від 
21.12.2018р. 
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