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Затверджено бюджетом 

Усього

1 2 3 4 5 6 7
0100000  Кровненська сілська рада 2,276,368
0110000  Кровненська сілська рада 2,276,368

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти
1,321,736

0113242 3242 1090
32,000

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
79217

0114060 4060 0828
405,023

30,000

Зміни до додатку 3 до рішення Миколаївської сільської ради " Про  внесення змін до рішення Кровненської сільської ради  " Про сільський бюджет на 2019 рік " "Розподіл витрат  
Кровненського сільського  бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм у 2019 році"

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я бюджету

Найменування  головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмою класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої 
/регіональної програми

Дата та номер 
документа, яким 

затвержено місцеву 
регіональну програму

Програма підтримки та розвитку 
дошкільної 
освіти

24.12.2018р. 35 сесія
 7 скликання

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

Програма соціального захисту 
населення

20.03.2019р. 36 сесія
 7 скликання

Програма підтримки та розвитку 
закладів культури

24.12.2018р. 35 сесія
 7 скликання

 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури , 
клубів, центрів дозвілля та інших клубних заладів Програма підтримки та розвитку 

закладів культури

24.12.2018р. 35 сесія
 7 скликання

Програма економічного та 
соціального
 розвитку

08.05.2019р. 37 сесія 7 
скликання
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Усього

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я бюджету

Найменування  головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмою класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої 
/регіональної програми

Дата та номер 
документа, яким 

затвержено місцеву 
регіональну програму

0115011 5011 0810
8000

0116013 6013 0620
29000

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених пунктів

48500

0117130 7130 0421
Здійснення заходів із землеустрою

2000

0117463 7463 0456

102000

0117691 7691 0490

102000

0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

26600

0119710 9710 0180

62000

Проведення навчально - тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту

Програма економічного та 
соціального
 розвитку

20.03.2019р. 36 сесія
 7 скликання

Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного 
господарства

Програма економічного та 
соціального
 розвитку

20.03.2019р. 36 сесія
 7 скликання

Програма економічного та 
соціального
 розвитку

20.03.2019р. 36 сесія
 7 скликання

Програма економічного та 
соціального
 розвитку

12.09.2019р. 39 сесія
 7 скликання

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих 
бюджетів

Програма фінансування робіт, повязаних з 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом 
та утриманням автомобільних доріг 
місцевого та державного значення, вулиць 
і доріг комунальної власності у населених 
пунктах на 2019 рік

08.05.2019р. 37 сесія 7 
скликання

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 
і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади

Програма фінансування робіт, повязаних з 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом 
та утриманням автомобільних доріг 
місцевого та державного значення, вулиць 
і доріг комунальної власності у населених 
пунктах на 2019 рік

08.05.2019р. 37 сесія 7 
скликання

Програма економічного та 
соціального
 розвитку

24.12.2018р. 35 сесія
 7 скликання

Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів 
спільного користування чи ліквідацію негативних 
наслідків діяльносьі об'єктів спільного користування

Програма економічного та 
соціального
 розвитку

20.03.2019р. 36 сесія
 7 скликання
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Усього

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я бюджету

Найменування  головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмою класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої 
/регіональної програми

Дата та номер 
документа, яким 

затвержено місцеву 
регіональну програму

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету
28292

Х Х Х УСЬОГО Х Х
2,276,368

Секретар сільської ради                                                                   Вікторія НЕПИЙВОДА

Програма економічного та 
соціального
 розвитку

20.03.2019р. 36 сесія
 7 скликання
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(грн)

Затверджено бюджетом Внесено змін Затверджено бюджетом з урахуванням змін

Спеціальний фонд

Усього

Спеціальний фонд

Усього

Спеціальний фонд

усього усього усього

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2,073,168 203,200 30,000 15,000 15,000 2,291,368 2,088,168 203,200 30,000
2,073,168 203,200 30,000 15,000 15,000 2,291,368 2,088,168 203,200 30,000

1,281,736 40,000 9,900 9,900 1,331,636 1,291,636 40,000

32,000 25,000 25,000 57,000 57,000

79,217 6,100 6,100 85,317 85,317

400,423 4,600 -26,000 -26,000 379,023 374,423 4,600

30,000 30,000 30,000 30,000 30000

 Додаток 3 
 до рішення  41  сесії   Миколаївської сільської ради 7  скликання №   від 09.10.2019р.
"Про внесення змін до рішення Кровненської сілської ради " Про сільський бюджет  на 2019 рік"

Зміни до додатку 3 до рішення Миколаївської сільської ради " Про  внесення змін до рішення Кровненської сільської ради  " Про сільський бюджет на 2019 рік " "Розподіл витрат  
Кровненського сільського  бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм у 2019 році"

Загальний 
фонд

Загальний 
фонд

Загальний 
фонд

у тому числ
і бюджет 
розвитку

у тому числ
і бюджет 
розвитку

у тому числ
і бюджет 
розвитку
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усього

Усього

усього

Усього

усього

Загальний 
фонд

Загальний 
фонд

Загальний 
фонд

у тому числ
і бюджет 
розвитку

у тому числ
і бюджет 
розвитку

у тому числ
і бюджет 
розвитку

8,000 8,000 8,000

29,000 29,000 29,000

48,500 48,500 48,500

2,000 2,000 2,000

102,000 102,000 102,000

102,000 102,000 102,000

26,600 26,600 26,600

62,000 62,000 62,000
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усього

Усього

усього

Усього

усього

Загальний 
фонд

Загальний 
фонд

Загальний 
фонд

у тому числ
і бюджет 
розвитку

у тому числ
і бюджет 
розвитку

у тому числ
і бюджет 
розвитку

28,292 28,292 28,292

2,073,168 203,200 30,000 15,000 15,000 2,291,368 2,088,168 203,200 30000

Секретар сільської ради                                                                   Вікторія НЕПИЙВОДА
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