
Додаток №6

до рішення Грушівської сільської  ради

22 грудня 2017 року №116/Х1I-VII-1.1

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

грн.

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

ТПКВКМ

Б

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ

Найменування місцевої програми
Загальний 

фонд
Спеціальний фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

0300000 Виконавчий комітет Грушівської сільської  ради 872 299,00 15 150,00 887 449,00

0310000 Виконавчий комітет Грушівської сільської  ради 872 299,00 15 150,00 887 449,00

0213240 3240 Інші заклади та заходи 

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 120 160,00 120 160,00

0216060 6060 0640
Утримання об"єктів соціальної сфери підприємств, 

що  передаютьсядо комунальної власності 

Програма підтримки ДОТ " Зміна " по 

Грушівській об"єднаній 

територіальній громаді на 2018 рік ( 

166/XVII-VII-1.2)

242 139,00 242 139,00

0217460 7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури

0217461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету

0218340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів

Екологічна програма використання 

коштів фонду охорони 

навколишнього природного 

середовища Грушівської  сільської 

ради на 2018 рік (166/XVII-VII-1.2)

15 150,00 15 150,00

Програма матеріальної допомоги  

населенню Грушівської об єднаної 

територіальної громади на 2018 рік         

( 166/XVII-VII-1.2)

50 000,00 50 000,00

Програма щодо видатків на 

проведення робіт, пов'язаних із 

ремонтом та утриманням доріг   

Грушівської об'єднаної 

територіальної громади на 2018 рік( 

166/XVII-VII-1.2)

450 000,00 450 000,00

Програма розвитку житлово- 

комунального господарства та 

благоустрою  Грушівської об єднаної 

територіальної громади на 2018 рік         

( 166/XVII-VII-1.2)



Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

ТПКВКМ

Б

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ

Найменування місцевої програми
Загальний 

фонд
Спеціальний фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Всього 872 299,00 15 150,00 887 449,00

Секретар міської ради Н.О.Босенко



до рішення Грушівської сільської  ради

22 грудня 2017 року №116/Х1I-VII-1.1




