
(тис. грн.)/грн.

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету
2

Код тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування

згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною
3
/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої (регіональної) 

програми
Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом загальний та 

спеціальний фонди

01 Гірська сільська рада 24 296,7 23 712,0 35 720,3

0110000 Гірська сільська рада 24 296,7 23 712,0 48 030,4

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної  ради, 

районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад та їх 

виконавчих комітетів 

Програма  розвитку  місцевого  самоврядування  

сільської  ради  на 2018-2020 роки
5 917,5 650,0 6 567,5

0113230 3242 1090
Інші заходи у сфері  соціального захисту і соціального 

забезпечення

Програма соціального  забезпечення  та 

соціального   захисту  населення с.Гора "Турбота"  

на 2016-2020 роки”

1 500,0

1 500,0

0114080 4082 0829
Інші  заклади  та  заходи  в  галузі  культури  і  

мистецтва

Програма   розвитку  освіти,  культури та  

медичного  забезпечення  населення с.Гора 

"Добробут"  на 2016-2020 роки”                            

Програма  забезпечення  проведення загально 

сільських  культурно-масових  заходів до 

державних, релігійних  і  місцевих  свят в селі Гора.                           

1 867,5

1 867,5

0115061 5061 0810

Забезпечення  діяльності  місцевих  центрів  фізичного  

здоров*я  населення "спорт для  всіх  та  проведення  

фізкультурно-масових  заходів  серед  населення  

району"

Програма  розвитку  фізичної  культури, спорту  та  

військово-патріотичного  виховання  по  Гірській  

сільській  раді

420,0

420,0

0116011 6011 0620
Експлуатація  та  технічне  обслуговування  житлового  

фонду

150,0
150,0

0116013 6013 0620
Забезпечення   діяльності  водопровідно-

каналізаційного господарства

Програма  підтримки  комунального  підприємства  

КП "Горянин"

315,5 91,8
407,3

0116014 6014 0620 Забезпечення   збору  та  вивезення  сміття  і  відходів
Програма  підтримки  комунального  підприємства  

КП "Горянин"

2 000,0
2 000,0

0116030 6030 0620 Організація  благоустрою  населених  пунктів Програма  благоустрою  2018-2020 роки              7 702,1 4 800,0 12 502,1

0117130 7130 0421 Здійснення  заходів  з  землеустрою 100,0 100,0

0117330 7330 0443
Будівництво  інших  об*єктів  соціальної та  виробничої  

інфраструктури  комунальної  власності

Програма будівництва та  регіонального  

розвитку  

5 050,0

5 050,0

Додаток № 7

до рішення   Гірської  сільської    ради  № 1142-61-VII від 05.09.2018р.     "Про  

внесення змін до рішеня  сесії  від 22.12.2017 роуц № 925-48- VII    "Про 

сільський бюджет  на 2018 рік"                                               

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

сільського бюджету  у 2018 році
1

1



01 Гірська сільська рада 24 296,7 23 712,0 35 720,3

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток  автомобільних  доріг та 

дорожньої інфраструктури  за рахунок  коштів  

місцевого  бюджету

Програма утримання та розвитоку  

автомобільних  доріг та дорожньої 

інфраструктури . 

1 662,1 8 720,2

10 382,3

0117670 7670 0490
Внески  до  статутного  капіталу  суб'єктів  

господарювання

Поповнення  статутного  фонду  КП 

"Горянин"

4 400,0

4 400,0

0118130 8130 0320 Забезпечення  діяльності  місцевої  пожежної  охорони Програма місцевої  пожежної  охорони 2 812,0 21,7 2 833,7

Всього 24 446,7 23 733,7 48 180,4

Секретар  Гірської сільської ради Шершень Л.Ф.
1
 Надається перелік програм, які затверджені місцевими радами відповідно до статті 91 Бюджетного Кодексу України.

2
 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

3
 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

2


