1

Додаток 7
до рішення міської ради
23.10.2019 №44
РОЗПОДІЛ
витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих
програм у 2019 році
(грн)
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
1

Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
2

Найменування
Код
головного розпорядника
Функціональної
коштів місцевого бюджету/
класифікації
відповідального виконавця,
видатків та
найменування бюджетної програми згідно
кредитування
з Типовою
бюджету
програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
3
4

0210180

0180

0133

0212020

2020

0732

0212111

2111

0726

0213112

3112

1040

0213121

3121

1040

0213133

Найменування
місцевої програми

5

6

Виконавчий комітет
Виконавчий комітет

0200000
0210000

0213123

Спеціальний фонд
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
програму

3123

3133

1040

1040

Програма сприяння розвитку місцевого
Інша діяльність у сфері державного
самоврядування у м.Енергодарі на 2017управління
2021 роки (зі змінами)
Програма розвитку та удосконалення
Спеціалізована стаціонарна
медичної допомоги у м.Енергодарі на
медична допомога населенню
2018-2020 роки (зі змінами)
Первинна медична допомога
Програма розвитку та удосконалення
населенню, що надається центрами
медичної допомоги у м.Енергодарі на
первинної медичної (медико2018-2020 роки (зі змінами)
санітарної) допомоги
Заходи державної політики з
Програма з реалізації Конвенції ООН
питань дітей та їх соціального
про права дитини на 2017-2020 роки (зі
захисту
змінами)
Утримання та забезпечення
Програма розвитку системи соціальних
діяльності центрів соціальних
послуг для сімей, дітей та молоді на
служб для сім’ї, дітей та молоді
2017-2021 роки (зі змінами)
Комплексна міська програма підтримки
Заходи державної політики з
дітей, молоді, сім'ї та гендерного
питань сім'ї
паритету на 2016-2019 роки (зі
змінами)
Комплексна міська програма підтримки
Інші заходи та заклади молодіжної
дітей, молоді, сім'ї та гендерного
політики
паритету на 2016-2019 роки (зі
змінами)

Усього
Загальний фонд

у тому числі
бюджет розвитку

усього

7

8

9

10

82 535 242
82 535 242
1 035 669

74 347 617
74 347 617
1 035 669

8 187 625
8 187 625
0

8 187 625
8 187 625
0

57 829 119

54 667 410

3 161 709

3 161 709

14 349 744

10 456 172

3 893 572

3 893 572

85 700

85 700

0

0

1 069 612

974 276

95 336

95 336

рішення міської
ради від 28.10.2015
№21

148 800

148 800

0

0

рішення міської
ради від 28.10.2015
№21

211 886

211 886

0

0

рішення міської
ради від 27.01.2017
№14
рішення міської
ради від 26.12.2017
№15
рішення міської
ради від 26.12.2017
№15
рішення міської
ради від 27.01.2017
№22
рішення міської
ради від 27.01.2017
№15

2

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
1

Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
2

Найменування
Код
головного розпорядника
Функціональної
коштів місцевого бюджету/
класифікації
відповідального виконавця,
видатків та
найменування бюджетної програми згідно
кредитування
з Типовою
бюджету
програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
3
4

0213140

3140

1040

0213210

3210

1050

0215011

5011

0810

0215031

5031

0810

0217130

7130

0421

0217660

7660

0490

0217680

7680

0490

0218110

8110

0320

Спеціальний фонд
Найменування
місцевої програми

Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
програму

5

6

Оздоровлення та відпочинок дітей
(крім заходів з оздоровлення дітей, Комплексна міська програма підтримки
що здійснюються за рахунок
дітей, молоді, сім'ї та гендерного
коштів на оздоровлення громадян,
паритету на 2016-2019 роки (зі
які постраждали внаслідок
змінами)
Чорнобильської катастрофи)
Програма організації оплачуваних
Організація та проведення
громадських робіт у м.Енергодарі на
громадських робіт
2019 рік
Проведення навчальноПрограма розвитку фізичної культури
тренувальних зборів і змагань з
та спорту у м.Енергодарі на 2017-2020
олімпійських видів спорту
роки (зі змінами)
Утримання та навчальноПрограма розвитку боксу у
тренувальна робота комунальних
м.Енергодарі на 2019-2023 роки
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Програма розвитку земельних відносин
Здійснення заходів із землеустрою
на території Енергодарської міської
ради на 2016-2020 роки (зі змінами)
Підготовка земельних ділянок
несільськогосподарського
Програма розвитку земельних відносин
призначення або прав на них
на території Енергодарської міської
комунальної власності для продажу
ради на 2016-2020 роки (зі змінами)
на земельних торгах та проведення
таких торгів
Програма сприяння розвитку місцевого
Членські внески до асоціацій
самоврядування у м.Енергодарі на 2017органів місцевого самоврядування
2021 роки (зі змінами)
Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха
Міська цільова програма захисту
в тому числі за рахунок субвенції з населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного
державного бюджету місцевим
характеру на 2018-2022 роки (зі
бюджетам на фінансування заходів
змінами)
соціально-економічної компенсації
ризику населення, яке проживає на
території зони спостереження

Усього
Загальний фонд

у тому числі
бюджет розвитку

усього

7

8

616 436

616 436

9

0

10

0

70 759

70 759

0

0

1 631 200

1 631 200

0

0

1 144 976

1 144 976

0

0

1 901 487

1 901 487

0

0

60 000

0

60 000

60 000

32 305

32 305

0

0

481 827

481 827

0

0

389 330

389 330

0

0

рішення міської
ради від 28.10.2015
№21
рішення міської
ради від 21.12.2018
№16
рішення міської
ради від 27.01.2017
№17
рішення міської
ради від 21.12.2018
№14
рішення міської
ради від 24.12.15
№16
рішення міської
ради від 24.12.2015
№16
рішення міської
ради від 27.01.2017
№14

рішення міської
ради від 26.12.2017
№16

3

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
1

0218230

0219800

Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
2

8230

9800

Найменування
Код
головного розпорядника
Функціональної
коштів місцевого бюджету/
класифікації
відповідального виконавця,
видатків та
найменування бюджетної програми згідно
кредитування
з Типовою
бюджету
програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
3
4

0380

0180

0600000
0610000

0610160

0611010

0611020

0160

1010

1020

0111

0910

0921

Спеціальний фонд
Найменування
місцевої програми

Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
програму

5

6

Міська комплексна програма
забезпечення оборони міста, організації
рішення міської
Інші заходи громадського порядку
військової служби за контрактом та
ради від 26.12.2017
та безпеки
призову на військову службу в
№12
м.Енергодарі на 2018-2020 роки (зі
змінами)
Міська цільова програма захисту
населення і територій від надзвичайних рішення міської
ситуацій техногенного та природного ради від 26.12.2017
Субвенція з місцевого бюджету
характеру на 2018-2022 роки (зі
№16
державному бюджету на виконання
змінами)
програм соціально-економічного
Програми профілактики
розвитку регіонів
рішення міської
правопорушень та забезпечення
ради від 15.03.2018
громадської безпеки у м. Енергодарі на
№12
2018-2020 роки (зі змінами)
Управління освіти
Управління освіти
Керівництво
і
управління
у
Програма розвитку системи освіти
рішення міської
відповідній сфері у містах (місті
міста Енергодара на 2019-2021 роки (зі ради від 21.12.2018
Києві), селищах, селах, об’єднаних
змінами)
№13
територіальних громадах
Надання дошкiльної освiти
в тому числі за рахунок субвенції з
Програма розвитку системи освіти
рішення міської
державного бюджету місцевим
бюджетам на фінансування заходів міста Енергодара на 2019-2021 роки (зі ради від 21.12.2018
змінами)
№13
соціально-економічної компенсації
ризику населення, яке проживає на
території зони спостереження
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними
закладами (в т.ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами

Усього
Загальний фонд

у тому числі
бюджет розвитку

усього

7

8

9

10

95 000

95 000

0

0

167 386

77 420

89 966

89 966

1 603 336

716 294

887 042

887 042

30 593 284
30 593 284
23 000

7 017 510
7 017 510
0

23 575 774
23 575 774
23 000

23 557 912
23 557 912
23 000

9 312 819
5 187 528

2 141 021
0

7 171 798
5 187 528

7 171 798
5 187 528

18 393 351

4 351 521

14 041 830

14 041 830

4

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
1

0611020

0611070

Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
2

1020

1070

Найменування
Код
головного розпорядника
Функціональної
коштів місцевого бюджету/
класифікації
відповідального виконавця,
видатків та
найменування бюджетної програми згідно
кредитування
з Типовою
бюджету
програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
3
4

0921

0922

Спеціальний фонд
Найменування
місцевої програми

Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
програму

5

6

в тому числі за рахунок субвенції з
місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами за
рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
в тому числі за рахунок субвенції з
місцевого бюджету на забезпечення
якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти "Нова
українська школа" за рахунок
Програма розвитку системи освіти
рішення міської
відповідної субвенції з державного
міста
Енергодара
на
2019-2021
роки
(зі
ради
від 21.12.2018
бюджету
змінами)
№13
в тому числі за рахунок субвенції з
місцевого бюджету на реалізацію
заходів, спрямованих на
підвищення якості освіти за
рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
в тому числі за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим
бюджетам на фінансування заходів
соціально-економічної компенсації
ризику населення, яке проживає на
території зони спостереження
в тому числі за рахунок субвенції з
місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів освітньої
субвенції, що утворився на початок
бюджетного періоду
Надання загальної середньої освіти
Програма розвитку системи освіти
рішення міської
спеціальними загальноосвітніми
міста Енергодара на 2019-2021 роки (зі ради від 21.12.2018
школами-інтернатами, школами та
змінами)
№13
іншими навчальними закладами

Усього
Загальний фонд

7

8

усього

у тому числі
бюджет розвитку

9

10

384 145

0

384 145

384 145

972 768

0

972 768

972 768

971 942

0

971 942

971 942

1 416 415

0

1 416 415

1 416 415

2 469 636

1 328 150

1 141 486

1 141 486

324 263

0

324 263

324 263

5

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
1

Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
2

Найменування
Код
головного розпорядника
Функціональної
коштів місцевого бюджету/
класифікації
відповідального виконавця,
видатків та
найменування бюджетної програми згідно
кредитування
з Типовою
бюджету
програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
3
4

0611070

1070

0922

0611090

1090

0960

0611150

1150

0990

0611161

1161

0990

0611170

1170

0990

0617321

0618311

7321

8311

0443

0511

0800000
0810000
0813031

3031

1030

0813032

3032

1070

Спеціальний фонд
Найменування
місцевої програми

Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
програму

5

6

Усього
Загальний фонд

7

8

усього

у тому числі
бюджет розвитку

9

10

в тому числі за рахунок субвенції з
місцевого бюджету на надання
Програма розвитку системи освіти
рішення міської
державної підтримки особам з
міста Енергодара на 2019-2021 роки (зі ради від 21.12.2018
особливими освітніми потребами за
змінами)
№13
рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

324 263

0

324 263

324 263

Надання позашкільної освіти
Програма розвитку системи освіти
позашкільними закладами освіти,
міста Енергодара на 2019-2021 роки (зі
заходи із позашкільної роботи з
змінами)
дітьми
Програма
розвитку
системи освіти
Методичне забезпечення діяльності
міста Енергодара на 2019-2021 роки (зі
навчальних закладів
змінами)
Програма розвитку системи освіти
Забезпечення діяльності інших
міста Енергодара на 2019-2021 роки (зі
закладів у сфері освіти
змінами)
Програма розвитку системи освіти
Забезпечення діяльності
міста Енергодара на 2019-2021 роки (зі
інклюзивно-ресурсних центрів
змінами)
Будівництво освітніх установ та
Програма розвитку системи освіти
закладів
міста Енергодара на 2019-2021 роки (зі
в тому числі за рахунок іншої
змінами)
субвенції з місцевого бюджету
Програма охорони навколишнього
Охорона та раціональне
природного середовища міста
використання природних ресурсів
Енергодара на 2018 - 2020 роки (зі
змінами)
Управління праці та соціального
захисту населення

рішення міської
ради від 21.12.2018
№13

291 263

197 163

94 100

94 100

рішення міської
ради від 21.12.2018
№13
рішення міської
ради від 21.12.2018
№13
рішення міської
ради від 21.12.2018
№13

14 228

14 228

0

0

522 290

311 672

210 618

210 618

243 479

1 905

241 574

241 574

1 450 729

0

1 450 729

1 450 729

700 000

700 000

Управління праці та соціального
захисту населення
Надання інших пільг окремим
категоріям громадян відповідно до
законодавства
Надання пільг окремим категоріям
громадян з оплати послуг зв'язку

Програма соціальної допомоги в
м.Енергодарі на 2018-2020 роки (зі
змінами)
Програма соціальної допомоги в
м.Енергодарі на 2018-2020 роки (зі
змінами)

рішення міської
ради від 21.12.2018
№13
рішення міської
ради від 26.12.2017
№5

рішення міської
ради від 26.12.2017
№7
рішення міської
ради від 26.12.2017
№7

700 000
17 862

0

17 862

0

22 488 494

22 488 494

0

0

22 488 494

22 488 494

0

0

87 940

87 940

0

0

235 200

235 200

0

0

6

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
1

Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
2

Найменування
Код
головного розпорядника
Функціональної
коштів місцевого бюджету/
класифікації
відповідального виконавця,
видатків та
найменування бюджетної програми згідно
кредитування
з Типовою
бюджету
програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
3
4

0813033

3033

1070

0813035

3035

1070

0813104

3104

1020

0813160

3160

1010

0813191

3191

1030

Компенсаційні виплати на
пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям
громадян
Компенсаційні виплати за
пільговий проїзд окремих категорій
громадян на залізничному
транспорті
Забезпечення соціальними
послугами за місцем проживання
громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з
похилим віком, хворобою,
інвалідністю
Надання соціальних гарантій
фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам
похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги

Спеціальний фонд
Найменування
місцевої програми

Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
програму

5

6

Програма соціальної допомоги в
м.Енергодарі на 2018-2020 роки (зі
змінами)

рішення міської
ради від 26.12.2017
№7

Програма соціальної допомоги в
м.Енергодарі на 2018-2020 роки (зі
змінами)

рішення міської
ради від 26.12.2017
№7

Програма соціальної допомоги в
м.Енергодарі на 2018-2020 роки (зі
змінами)

рішення міської
ради від 26.12.2017
№7

Програма соціальної допомоги в
м.Енергодарі на 2018-2020 роки (зі
змінами)

рішення міської
ради від 26.12.2017
№7

Інші видатки на соціальний захист
ветеранів війни та праці

Програма соціальної допомоги в
м.Енергодарі на 2018-2020 роки (зі
змінами)

рішення міської
ради від 26.12.2017
№7

Програма соціальної допомоги в
м.Енергодарі на 2018-2020 роки (зі
змінами)

рішення міської
ради від 26.12.2017
№7

Програма організації оплачуваних
громадських робіт у м.Енергодарі на
2019 рік
Програма соціальної допомоги в
м.Енергодарі на 2018-2020 роки (зі
змінами)

рішення міської
ради від 21.12.2018
№16
рішення міської
ради від 26.12.2017
№7

0813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки
громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну
спрямованість

0813210

3210

1050

Організація та проведення
громадських робіт

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення

Усього
Загальний фонд

у тому числі
бюджет розвитку

усього

7

8

9

10

3 949 173

3 949 173

0

0

994 534

994 534

0

0

199 000

199 000

0

0

56 155

56 155

0

0

437 800

437 800

0

0

200 150

200 150

0

0

108 902

108 902

0

0

15 467 900

15 467 900

0

0

7

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
1

0813242

Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
2

3242

Найменування
Код
головного розпорядника
Функціональної
коштів місцевого бюджету/
класифікації
відповідального виконавця,
видатків та
найменування бюджетної програми згідно
кредитування
з Типовою
бюджету
програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
3
4

1090

1000000
1010000

1011100

1100

0960

Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення
Відділ культури
Відділ культури
Надання спеціальної освіти
школами естетичного виховання
(музичними, художніми,
хореографічними, театральними,
хоровими, мистецькими)
Забезпечення діяльності бібліотек
в тому числі за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим
бюджетам на фінансування заходів
соціально-економічної компенсації
ризику населення, яке проживає на
території зони спостереження
Забезпечення діяльності музеїв i
виставок

1014030

4030

0824

1014040

4040

0824

1014060

4060

0828

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

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і
мистецтва
Будівництво установ та закладів
культури

1017324

7324

0443

в тому числі за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим
бюджетам на фінансування заходів
соціально-економічної компенсації
ризику населення, яке проживає на
території зони спостереження

Спеціальний фонд
Найменування
місцевої програми

Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
програму

5

6

Комплексна програма підтримки
учасників антитерористичної операції
та членів їх сімей - мешканців
м.Енергодара на 2018-2020 роки (зі
змінами)

Програма розвитку культури міста
Енергодара на 2018-2022 роки (зі
змінами)

Загальний фонд

у тому числі
бюджет розвитку

усього

7

8

751 740

751 740

9

0

10

0

4 690 020
4 690 020
187 050

2 306 560
2 306 560
24 050

2 383 460
2 383 460
163 000

2 383 460
2 383 460
163 000

1 249 532
702 028

425 504
0

824 028
702 028

824 028
702 028

270 341

176 081

94 260

94 260

905 114

697 875

207 239

207 239

1 000 000

983 050

16 950

16 950

27 515

0

27 515

27 515

1 050 468

0

1 050 468

1 050 468

1 010 029

0

1 010 029

1 010 029

рішення міської
ради від 26.12.2017
№8

рішення міської
ради від 26.12.2017
№10

Програма розвитку культури міста
Енергодара на 2018-2022 роки (зі
змінами)

рішення міської
ради від 26.12.2017
№10

Програма розвитку культури міста
Енергодара на 2018-2022 роки (зі
змінами)
Програма розвитку Міського Палацу
культури "Сучасник" на 2018-2022
роки (зі змінами)
Програма розвитку культури міста
Енергодара на 2018-2022 роки (зі
змінами)
Програма розвитку Міського Палацу
культури "Сучасник" на 2018-2022
роки (зі змінами)

рішення міської
ради від 26.12.2017
№10
рішення міської
ради від 26.12.2017
№11
рішення міської
ради від 26.12.2017
№10
рішення міської
ради від 26.12.2017
№11

Програма розвитку культури міста
Енергодара на 2018-2022 роки (зі
змінами)

Усього

рішення міської
ради від 26.12.2017
№10

8

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
1

Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
2

Найменування
Код
головного розпорядника
Функціональної
коштів місцевого бюджету/
класифікації
відповідального виконавця,
видатків та
найменування бюджетної програми згідно
кредитування
з Типовою
бюджету
програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
3
4

2710180

0180

0133

2717610

7610

0411

2717693

2718311

7640

7693

8311

0470

0490

0511

3110000

3116011

5

6

Інша діяльність у сфері державного
управління
Сприяння розвитку малого та
середнього підприємництва

Заходи з енергозбереження

Інші заходи, пов`язані з
економічною діяльністю

Охорона та раціональне
використання природних ресурсів

3210

6011

1050

0610

Організація та проведення
громадських робіт

Експлуатація та технічне
обслуговування житлового фонду

Усього
Загальний фонд

7

8

усього

у тому числі
бюджет розвитку

9

10

16 593 619
16 593 619
24 277

1 348 265
1 348 265
24 277

15 245 354
15 245 354
0

0
0
0

29 100

29 100

0

0

1 200 000

1 200 000

0

0

Програма розвитку інвестиційної та
рішення міської
інноваційної діяльності в м. Енергодарі ради від 27.01.2017
на 2017-2021 роки (зі змінами)
№10

73 000

73 000

0

0

Програма сприяння розвитку місцевого рішення міської
самоврядування у м.Енергодарі на 2017- ради від 27.01.2017
2021 роки (зі змінами)
№14
Програма охорони навколишнього
рішення міської
природного середовища міста
ради від 26.12.2017
Енергодара на 2018 - 2020 роки (зі
№5
змінами)

21 888

21 888

0

0

15 245 354

0

15 245 354

0

473 923 340

119 037 567

354 885 773

157 226 321

473 923 340

119 037 567

354 885 773

157 226 321

167 714

167 714

0

0

3 886 394

599 825

3 286 569

3 286 569

Програма сприяння розвитку місцевого рішення міської
самоврядування у м. Енергодарі на
ради від 27.01.2017
2017-2021 роки (зі змінами)
№14
Програма підтримки та розвитку
малого і середнього підприємництва в
м. Енергодарі на 2018-2022 роки
Програма стимулювання населення
м.Енергодара до впровадження
енергоефективних заходів шляхом
відшкодування частини суми кредиту,
залученого для придбання
енергоефективного обладнання та/або
матеріалів на 2018-2020 роки

рішення міської
ради від 27.04.2018
№4

рішення міської
ради від 26.12.2017
№6

Управління комунальної
власності
Управління комунальної
власності

3100000

3113210

Найменування
місцевої програми

Управління економіки
Управління економіки

2700000
2710000

2717640

Спеціальний фонд
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
програму

Програма організації оплачуваних
рішення міської
громадських робіт у м.Енергодарі на ради від 21.12.2018
2019 рік
№16
Програма реформування та розвитку
житлово-комунального господарства,
рішення міської
об'єктів благоустрою, дорожнього
ради від 21.12.2018
господарства міста Енергодара на 2019№15
2021 роки (зі змінами)

9

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
1

3116015

3116016

3116017

3116030

3116071

3116090

Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
2

6015

6016

6017

6030

6071

6090

Найменування
Код
головного розпорядника
Функціональної
коштів місцевого бюджету/
класифікації
відповідального виконавця,
видатків та
найменування бюджетної програми згідно
кредитування
з Типовою
бюджету
програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
3
4

0620

0620

0620

0620

0640

0640

Спеціальний фонд
Найменування
місцевої програми

Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
програму

5

6

Програма реформування та розвитку
житлово-комунального господарства,
Забезпечення надійної та
об'єктів благоустрою, дорожнього
безперебійної експлуатації ліфтів
господарства міста Енергодара на 20192021 роки (зі змінами)
Програма реформування та розвитку
Впровадження засобів обліку
житлово-комунального господарства,
витрат та регулювання споживання
об'єктів благоустрою, дорожнього
води та теплової енергії
господарства міста Енергодара на 20192021 роки (зі змінами)
Програма реформування та розвитку
Інша діяльність, пов`язана з
житлово-комунального господарства,
експлуатацією об`єктів житловооб'єктів благоустрою, дорожнього
комунального господарства
господарства міста Енергодара на 20192021 роки (зі змінами)
Програма реформування та розвитку
житлово-комунального господарства,
Організація благоустрою населених
об'єктів благоустрою, дорожнього
пунктів
господарства міста Енергодара на 20192021 роки (зі змінами)
Відшкодування різниці між
розміром ціни (тарифу) на житловокомунальні послуги, що
Програма реформування та розвитку
затверджувалися або
житлово-комунального господарства,
погоджувалися рішенням місцевого
об'єктів благоустрою, дорожнього
органу виконавчої влади та органу
господарства міста Енергодара на 2019місцевого самоврядування, та
2021 роки (зі змінами)
розміром економічно
обґрунтованих витрат на їх
виробництво (надання)

Інша діяльність у сфері житловокомунального господарства

Усього
Загальний фонд

у тому числі
бюджет розвитку

усього

7

8

9

10

8 496 776

276 480

8 220 296

8 220 296

179 665

61 793

117 872

117 872

12 335 769

0

12 335 769

12 335 769

34 509 560

32 707 512

1 802 048

1 802 048

22 916 681

22 916 681

0

0

Програма реформування та розвитку
житлово-комунального господарства,
рішення міської
об'єктів благоустрою, дорожнього
ради від 21.12.2018
господарства міста Енергодара на 2019№15
2021 роки (зі змінами)

64 456 645

60 105 444

4 351 201

4 351 201

Програма із реалізації генерального
рішення міської
плану м. Енергодара на період до 2020 ради від 28.10.2015
року (зі змінами)
№17

99 630

99 630

0

0

рішення міської
ради від 21.12.2018
№15

рішення міської
ради від 21.12.2018
№15

рішення міської
ради від 21.12.2018
№15

рішення міської
ради від 21.12.2018
№15

рішення міської
ради від 21.12.2018
№15

10

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
3116090
бюджетів
1

3117330

3117350

3117461

3117462

Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
6090
бюджетів
2

7330

7350

7461

7462

Найменування
Код
головного розпорядника
Функціональної
коштів місцевого бюджету/
класифікації
відповідального виконавця,
видатків та
найменування бюджетної програми згідно
кредитування
з Типовою
Інша
діяльність
у сфері видатків
житловобюджету
програмною
класифікацією
та
0640
кредитування
місцевих
бюджетів
комунального
господарства
3
4

0443

Будівництво1 інших об`єктів
комунальної власності

Спеціальний фонд
Найменування
місцевої програми

Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
програму

5

6

Міська цільова програма захисту
населення і територій від надзвичайних рішення міської
ситуацій техногенного та природного ради від 26.12.2017
характеру на 2018-2022 роки (зі
№16
змінами)
Програма реформування та розвитку
житлово-комунального господарства,
рішення міської
об'єктів благоустрою, дорожнього
ради від 21.12.2018
господарства міста Енергодара на 2019№15
2021 роки (зі змінами)
Програми сприяння функціонуванню
Центру надання адміністративних
послуг «Єдиний офіс» Енергодарської
міської ради на 2017-2019 роки (зі
змінами)

Усього
Загальний фонд

у тому числі
бюджет розвитку

усього

7

8

9

10

39 975

39 975

0

0

8 891 396

0

8 891 396

8 891 396

5 682 265

0

5 682 265

5 682 265

рішення міської
ради від 27.01.2017
№27
202 528

0

0

0443

Програма реформування та розвитку
житлово-комунального господарства,
рішення міської
об'єктів благоустрою, дорожнього
ради від 21.12.2018
господарства міста Енергодара на 2019№15
2021 роки (зі змінами)

202 528

Розроблення схем планування та
забудови територій (містобудівної
документації)

Програма реформування та розвитку
житлово-комунального господарства,
рішення міської
об'єктів благоустрою, дорожнього
ради від 21.12.2018
господарства міста Енергодара на 2019№15
2021 роки (зі змінами)

105 219 326

1 125 707

104 093 619

104 093 619

0456

Утримання та розвиток
автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету

534 383

534 383

0

0

0456

Утримання та розвиток
автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок
Програма реформування та розвитку
субвенції з державного бюджету
житлово-комунального господарства,
рішення міської
в тому числі за рахунок субвенції з
об'єктів благоустрою, дорожнього
ради від 21.12.2018
державного бюджету місцевим
господарства міста Енергодара на 2019№15
бюджетам на фінансування заходів
2021 роки (зі змінами)
соціально-економічної компенсації
ризику населення, яке проживає на
території зони спостереження

534 383

534 383

0

0

11

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
1

3117670

3117691

Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
2

7670

7691

Найменування
Код
головного розпорядника
Функціональної
коштів місцевого бюджету/
класифікації
відповідального виконавця,
видатків та
найменування бюджетної програми згідно
кредитування
з Типовою
бюджету
програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
3
4

0490

Внески до статутного капіталу
суб’єктів господарювання

0490

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

3118230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку
та безпеки

3118311

8311

0511

Охорона та раціональне
використання природних ресурсів

Найменування
місцевої програми

5

6

Програма реформування та розвитку
житлово-комунального господарства,
рішення міської
об'єктів благоустрою, дорожнього
ради від 21.12.2018
господарства міста Енергодара на 2019№15
2021 роки (зі змінами)

0180

0133

Усього
Загальний фонд

у тому числі
бюджет розвитку

усього

7

8

9

10

8 445 286

0

8 445 286

8 445 286

562 900

0

562 900

0

199 895

199 895

0

0

197 096 552

0

197 096 552

0

231 129
231 129
30 000

231 129
231 129
30 000

0
0
0

0
0
0

201 129

201 129

0

0

631 055 128

226 777 142

404 277 986

191 355 318

Програма реформування та розвитку
житлово-комунального господарства,
рішення міської
об'єктів благоустрою, дорожнього
ради від 21.12.2018
господарства міста Енергодара на 2019№15
2021 роки (зі змінами)

Міська комплексна програма
забезпечення оборони міста, організації
рішення міської
військової служби за контрактом та
ради від 26.12.2017
призову на військову службу в
№12
м.Енергодарі на 2018-2020 роки (зі
змінами)
Програма охорони навколишнього
рішення міської
природного середовища міста
ради від 26.12.2017
Енергодара на 2018 - 2020 роки (зі
№5
змінами)

Фінансове управління
Фінансове управління

3700000
3710000

3710180

Спеціальний фонд
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
програму

Програма розвитку інвестиційної та
рішення міської
інноваційної діяльності в м. Енергодарі ради від 27.01.2017
на 2017-2021 роки (зі змінами)
№10
Інша діяльність у сфері державного
управління
Програма сприяння розвитку місцевого рішення міської
самоврядування у м.Енергодарі на 2017- ради від 27.01.2017
2021 роки (зі змінами)
№14

Х

Х

Міський голова

Х

УСЬОГО

Х

Павло МУЗИКА

Х

