1

Додаток 7
до рішення міської ради
26.11.2021 №19
Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм у 2021 році
08561000000
(код бюджету)
(грн)
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

1

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 місцевого бюджету
3

0200000
0210000

0210150

0150

0111

0210150

0150

0111

0210180

0180

0133

0212020

2020

0732

4

Спеціальний фонд
Найменування
місцевої програми

Дата і номер документа,
яким затверджено
місцеву програму

5

6

Виконавчий комітет
Виконавчий комітет
Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріально-технічне
Програма сприяння розвитку місцевого
забезпечення діяльності обласної
самоврядування у м.Енергодарі на 2017ради, районної ради, районної у
2021 роки (зі змінами)
місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад
Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріально-технічне
Програма із забезпечення виконання
забезпечення діяльності обласної
судових рішень у м. Енергодарі на 2021ради, районної ради, районної у
2022 роки
місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад
Програма сприяння розвитку місцевого
Інша діяльність у сфері державного
самоврядування у м.Енергодарі на 2017управління
2021 роки (зі змінами)
Спеціалізована стаціонарна
медична допомога населенню
в тому числі за рахунок іншої
субвенції з місцевого бюджету
Комплексна програма розвитку
в тому числі за рахунок іншої
охорони здоров’я м.Енергодара на 2020субвенції з державного бюджету
2022 роки (зі змінами)
місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих
територій

Усього
Загальний фонд
усього

7

8

91 474 050
91 474 050
430 968

73 894 705
73 894 705
101 046

541 324

541 324

902 119

902 119

63 039 642
1 322 988

9

у тому числі
бюджет розвитку

10

17 579 345
17 579 345
329 922

17 579 345
17 579 345
329 922

52 498 488

10 541 154

10 541 154

222 988

1 100 000

1 100 000

3 125 000

3 125 000

рішення міської
ради від 27.01.2017
№14

рішення міської
ради від 11.08.2021
№7
рішення міської
ради від 27.01.2017
№14

рішення міської
ради від 20.12.2019
№4

3 125 000

2

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

1

2

0212111

2111

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 місцевого бюджету
3

0726

4

усього

7

8

9

42 000

Комплексна програма розвитку
рішення міської
охорони здоров’я м.Енергодара на 2020- ради від 20.12.2019
2022 роки (зі змінами)
№4
рішення міської
Програма «Діти. Сім’я. Енергодар» на
ради від 24.12.2020
2021-2023 роки
№35
рішення міської
Програма розвитку системи соціальних
ради від 27.01.2017
послуг для сімей, дітей та молоді на
№15
2017-2021 роки (зі змінами)

2 116 000

2 116 000

2 670 876

262 689

762 260

762 260

38 322

38 322

57 000

57 000

1 190 980

1 190 980

5 949

5 949

2 049 237

2 049 237

0213112

3112

1040

Заходи державної політики з
питань дітей та їх соціального
захисту

0213121

3121

1040

Утримання та забезпечення
діяльності центрів соціальних
служб

3133

6

Загальний фонд

42 000

Інші програми та заходи у сфері
охорони здоров'я

0213133

5

Усього

7 893 428

0763

1040

Дата і номер документа,
яким затверджено
місцеву програму

9 636 538

2152

3123

Найменування
місцевої програми

Первинна медична допомога
населенню, що надається центрами
Комплексна програма розвитку
рішення міської
первинної медичної (медикоохорони здоров’я м.Енергодара на 2020- ради від 20.12.2019
санітарної) допомоги
2022 роки (зі змінами)
№4
в тому числі за рахунок іншої
субвенції з місцевого бюджету

0212152

0213123

Спеціальний фонд

Заходи державної політики з
питань сім'ї

1040

Інші заходи та заклади молодіжної
політики

0213140

3140

1040

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

0213210

3210

1050

Організація та проведення
громадських робіт

0215011

5011

0810

Проведення навчальнотренувальних зборів і змагань з
олімпійських видів спорту

Комплексна міська програма
оздоровлення та відпочинку дітей,
підтримки сім’ї, молоді, ґендерного
паритету та протидії торгівлі людьми
на 2020-2022 роки (зі змінами)
Комплексна міська програма
оздоровлення та відпочинку дітей,
підтримки сім’ї, молоді, ґендерного
паритету та протидії торгівлі людьми
на 2020-2022 роки (зі змінами)
Комплексна міська програма
оздоровлення та відпочинку дітей,
підтримки сім’ї, молоді, ґендерного
паритету та протидії торгівлі людьми
на 2020-2022 роки (зі змінами)

рішення міської
ради від 23.10.2019
№24

рішення міської
ради від 23.10.2019
№24

рішення міської
ради від 23.10.2019
№24

Програма організації оплачуваних
рішення міської
громадських робіт у м Енергодарі на ради від 10.02.2021
2021 рік
№9
Програма розвитку фізичної культури
рішення міської
та спорту у м. Енергодарі на 2021-2023 ради від 04.09.2020
роки (зі змінами)
№25

у тому числі
бюджет розвитку

10

1 743 110

1 743 110

2 408 187

2 408 187

3

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

1

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 місцевого бюджету
3

4

0215031

5031

0810

Утримання та навчальнотренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

0216090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житловокомунального господарства
Будівництво1 медичних установ та
закладів

0217322

7322

0443

0217390

7390

0490

0217680

7680

0490

0218110

0218230

0219800

8110

8230

9800

0320

0380

0180

в тому числі за рахунок іншої
субвенції з місцевого бюджету

Спеціальний фонд
Найменування
місцевої програми

Дата і номер документа,
яким затверджено
місцеву програму

5

6

Програма розвитку боксу в м.
рішення міської
Енергодарі на 2019-2023 роки (зі
ради від 21.12.2018
змінами)
№14
Програма із забезпечення виконання
рішення міської
судових рішень у м. Енергодарі на 2021- ради від 11.08.2021
2022 роки
№7
Комплексна програма розвитку
рішення міської
охорони здоров’я м.Енергодара на 2020- ради від 20.12.2019
2022 роки (зі змінами)
№4

Розвиток мережі центрів надання
адміністративних послуг
в тому числі за рахунок субвенції з Програма сприяння розвитку місцевого
самоврядування у м.Енергодарі на 2017державного бюджету місцевим
2021 роки (зі змінами)
бюджетам на розвиток мережі
центрів надання адміністративних
послуг
Програма сприяння розвитку місцевого
Членські внески до асоціацій
самоврядування у м.Енергодарі на 2017органів місцевого самоврядування
2021 роки (зі змінами)
Міська цільова програма захисту
Заходи із запобігання та ліквідації населення і територій від надзвичайних
надзвичайних ситуацій та наслідків ситуацій техногенного та природного
стихійного лиха
характеру на 2018-2022 роки (зі
змінами)
Міська комплексна Програма
забезпечення оборони міста, організації
Інші заходи громадського порядку
військової служби за контрактом та
та безпеки
призову на військову службу у м.
Енергодарі на 2021-2023 роки
Субвенція з місцевого бюджету
Міська цільова програма захисту
державному бюджету на виконання населення і територій від надзвичайних
програм соціально-економічного
ситуацій техногенного та природного
розвитку регіонів
характеру на 2018-2022 роки (зі
змінами)

рішення міської
ради від 27.01.2017
№14

рішення міської
ради від 27.01.2017
№14

Усього
Загальний фонд

7

8

1 252 680

1 252 680

3 000 000

3 000 000

у тому числі
бюджет розвитку

9

10

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

593 992

593 992

593 992

593 992

593 992

593 992

79 872

79 872

6 210

6 210

365 414

365 414

79 249

79 249

рішення міської
ради від 26.12.2017
№16

рішення міської
ради від 24.12.2020
№32

рішення міської
ради від 26.12.2017
№16

усього

4

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

1

2

0219800

0219800

9800

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 місцевого бюджету
3

0180

0180

0600000
0610000
0610160

0160

0111

0611010

1010

0910

0611021

1021

0921

4

1061

Найменування
місцевої програми

Дата і номер документа,
яким затверджено
місцеву програму

5

6

Субвенція з місцевого бюджету
Програма профілактики
державному бюджету на виконання
правопорушень та забезпечення
програм соціально-економічного
громадської безпеки у м.Енергодарі на
розвитку регіонів
2021-2023 роки (зі змінами)
Субвенція з місцевого бюджету
Міська комплексна Програма
державному бюджету на виконання забезпечення оборони міста, організації
програм соціально-економічного
військової служби за контрактом та
розвитку регіонів
призову на військову службу у м.
Енергодарі на 2021-2023 роки
Управління освіти
Управління освіти
Керівництво
і
управління
у
Програма розвитку системи освіти
відповідній сфері у містах (місті
міста Енергодара на 2019-2021 роки (зі
Києві),
селищах,
селах,
змінами)
територіальних громадах
Надання дошкiльної освiти
Програма розвитку системи освіти
міста Енергодара на 2019-2021 роки (зі
в тому числі за рахунок іншої
змінами)
субвенції з місцевого бюджету
Надання загальної середньої освіти
закладами
загальної
середньої
освіти
в тому числі за рахунок іншої
субвенції з місцевого бюджету

0611061

Спеціальний фонд

рішення міської
ради від 09.04.2021
№7

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

Програма розвитку системи освіти
рішення міської
міста Енергодара на 2019-2021 роки (зі ради від 21.12.2018
змінами)
№13

Надання загальної середньої освіти Програма розвитку системи освіти
рішення міської
закладами
загальної
середньої міста Енергодара на 2019-2021 роки (зі ради від 21.12.2018
освіти
змінами)
№13
Надання позашкільної освіти
закладами позашкільної освіти,
заходи із позашкільної роботи з
дітьми

1070

0960

0611141

1141

0990

0611151

1151

0990

Програма розвитку системи освіти
рішення міської
міста Енергодара на 2019-2021 роки (зі ради від 21.12.2018
змінами)
№13

Програма розвитку системи освіти
рішення міської
міста Енергодара на 2019-2021 роки (зі ради від 21.12.2018
змінами)
№13
Забезпечення діяльності
Програма розвитку системи освіти
рішення міської
інклюзивно-ресурсних центрів за
міста Енергодара на 2019-2021 роки (зі ради від 21.12.2018
рахунок коштів місцевого бюджету
змінами)
№13
Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері освіти

Загальний фонд
усього

7

8

9

2 470 318

517 338

175 100

175 100

23 507 127
23 507 127
5 082

12 337 467
12 337 467
5 082

2 432 977
88 000

2 432 977
88 000

9 330 319

8 552 119

8 000

8 000

2 234 299

у тому числі
бюджет розвитку

10

1 952 980

1 952 980

11 169 660
11 169 660

10 769 660
10 769 660

778 200

778 200

113 595

2 120 704

2 120 704

909 172

450 617

458 555

458 555

34 545

34 545

3 077

3 077

рішення міської
ради від 24.12.2020
№32

0921

0611070

Усього

5

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

1

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 місцевого бюджету
3

0611154

1154

0990

0611160

1160

0990

0611181

0611182

0611200

0611210

1181

1182

1200

1210

0990

0990

0990

0990

4

Спеціальний фонд
Найменування
місцевої програми

Дата і номер документа,
яким затверджено
місцеву програму

Усього

5

6

7

Забезпечення діяльності
інклюзивно-ресурсних центрів за
рахунок залишку коштів за
освітньою субвенцією (крім
Програма розвитку системи освіти
рішення міської
залишку коштів, що мають цільове міста Енергодара на 2019-2021 роки (зі ради від 21.12.2018
призначення, виділених відповідно
змінами)
№13
до рішень Кабінету Міністрів
України у попередньому
бюджетному періоді)
Забезпечення діяльності центрів
Програма розвитку системи освіти
рішення міської
професійного розвитку
міста Енергодара на 2019-2021 роки (зі ради від 21.12.2018
педагогічних працівників
змінами)
№13
Співфінансування заходів, що
реалізуються за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим
Програма розвитку системи освіти
рішення міської
бюджетам на забезпечення якісної, міста Енергодара на 2019-2021 роки (зі ради від 21.12.2018
сучасної та доступної загальної
змінами)
№13
середньої освіти "Нова українська
школа"

Загальний фонд

8

89 056

89 056

4 061

4 061

418 566

усього

у тому числі
бюджет розвитку

9

10

418 566

418 566

Виконання заходів, спрямованих на
забезпечення якісної, сучасної та
Програма розвитку системи освіти
рішення міської
доступної загальної середньої
освіти "Нова українська школа" за міста Енергодара на 2019-2021 роки (зі ради від 21.12.2018
змінами)
№13
рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам

1 305 534

328 880

976 654

976 654

Надання освіти за рахунок
субвенції з державного бюджету
Програма розвитку системи освіти
рішення міської
місцевим бюджетам на надання
міста Енергодара на 2019-2021 роки (зі ради від 21.12.2018
державної підтримки особам з
змінами)
№13
особливими освітніми потребами
Надання освіти за рахунок залишку
коштів за субвенцією з державного
Програма розвитку системи освіти
рішення міської
бюджету місцевим бюджетам на
міста Енергодара на 2019-2021 роки (зі ради від 21.12.2018
надання державної підтримки
змінами)
№13
особам з особливими освітніми
потребами

308 797

11 804

296 993

296 993

678 118

311 654

366 464

366 464

6

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

1

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 місцевого бюджету
3

4
1

0617321

0618311

7321

8311

0443

0511

Будівництво освітніх установ та
закладів

Охорона та раціональне
використання природних ресурсів

Спеціальний фонд
Найменування
місцевої програми

Дата і номер документа,
яким затверджено
місцеву програму

5

6

Програма розвитку системи освіти
рішення міської
міста Енергодара на 2019-2021 роки (зі ради від 21.12.2018
змінами)
№13
Програма охорони довкілля та
зниження впливу забруднення
навколишнього природного
середовища на здоров’я населення м.
Енергодара на 2021-2023 роки (зі
змінами)

Усього
Загальний фонд
усього

7

8

9

5 353 524

5 353 524

400 000

400 000

у тому числі
бюджет розвитку

10

5 353 524

рішення міської
ради від 27.05.2021
№5

0800000

Управління праці та соціального
захисту населення

27 667 576

24 414 779

3 252 797

3 252 797

0810000

Управління праці та соціального
захисту населення

27 667 576

24 414 779

3 252 797

3 252 797

99 510

99 510

5 023 851

5 023 851

272 299

272 299

199 000

199 000

253 455

253 455

0813032

0813033

0813035

0813104

0813160

3032

3033

3035

3104

3160

1070

1070

1070

1020

1010

Надання пільг окремим категоріям
громадян з оплати послуг зв'язку
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

Програма соціальної допомоги в
м.Енергодарі на 2021-2023 роки (зі
змінами)

рішення міської
ради від 24.12.2020
№36

Програма соціальної допомоги в
м.Енергодарі на 2021-2023 роки (зі
змінами)

рішення міської
ради від 24.12.2020
№36

Програма соціальної допомоги в
м.Енергодарі на 2021-2023 роки (зі
змінами)

рішення міської
ради від 24.12.2020
№36

Програма соціальної допомоги в
м.Енергодарі на 2021-2023 роки (зі
змінами)

Програма соціальної допомоги в
м.Енергодарі на 2021-2023 роки (зі
змінами)

рішення міської
ради від 24.12.2020
№36

рішення міської
ради від 24.12.2020
№36

7

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

1

2

0813191

0813192

3191

3192

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 місцевого бюджету
3

0813242

3242

1090

6082

8

995 800

995 800

рішення міської
ради від 24.12.2020
№36

150 000

150 000

70 000

70 000

39 067

39 067

16 539 037

16 539 037

772 760

772 760

1030

1050

0816082

7

Програма соціальної допомоги в
м.Енергодарі на 2021-2023 роки (зі
змінами)

3210

1090

0610

Загальний фонд

6

Надання фінансової підтримки
громадським об'єднанням ветеранів
і осіб з інвалідністю, діяльність
яких має соціальну спрямованість

0813210

Усього

рішення міської
ради від 24.12.2020
№36

Інші видатки на соціальний захист
ветеранів війни та праці

1030

Дата і номер документа,
яким затверджено
місцеву програму

5

1030

3192

3242

Найменування
місцевої програми

Програма соціальної допомоги в
м.Енергодарі на 2021-2023 роки (зі
змінами)

0813192

0813242

4

Спеціальний фонд

Комплексна Програма підтримки
Надання фінансової підтримки
учасників антитерористичної операції,
громадським об'єднанням ветеранів
операції об’єднаних сил, членів їх
і осіб з інвалідністю, діяльність
сімей – мешканців м. Енергодара на
яких має соціальну спрямованість
2021-2023 роки (зі змінами)
Програма організації оплачуваних
Організація та проведення
громадських робіт у м Енергодарі на
громадських робіт
2021 рік
Програма соціальної допомоги в
Інші заходи у сфері соціального
м.Енергодарі на 2021-2023 роки (зі
захисту і соціального забезпечення
змінами)
Комплексна Програма підтримки
учасників антитерористичної операції,
Інші заходи у сфері соціального
операції об’єднаних сил, членів їх
захисту і соціального забезпечення
сімей – мешканців м. Енергодара на
2021-2023 роки (зі змінами)
Програма забезпечення тимчасовим
Придбання житла для окремих
житлом внутрішньо переміщених осіб
категорій населення відповідно до
міста Енергодара на 2021 рік (зі
законодавства
змінами)
в тому числі за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів
щодо підтримки територій, що
зазнали негативного впливу
внаслідок збройного конфлікту на
сході України

усього

у тому числі
бюджет розвитку

9

10

рішення міської
ради від 24.12.2020
№37
рішення міської
ради від 10.02.2021
№9
рішення міської
ради від 24.12.2020
№36
рішення міської
ради від 24.12.2020
№37

рішення міської
ради від 16.07.2021
№11

2 947 435

2 947 435

2 947 435

2 063 200

2 063 200

2 063 200

8

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

1

2

0816083

6083

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 місцевого бюджету
3

0610

1000000
1010000
1011080

1080

0960

1014030

4030

0824

1014040

4040

0824

1014060

4060

0828

1014082

4082

0829

4

Спеціальний фонд
Найменування
місцевої програми

Дата і номер документа,
яким затверджено
місцеву програму

Усього

5

6

7

Проектні, будівельно-ремонтні
Програма забезпечення житлом дітейроботи, придбання житла та
сиріт та дітей, позбавлених
приміщень для розвитку сімейних батьківського піклування, а також осіб
та інших форм виховання,
з їх числа у м. Енергодарі на 2019-2021
наближених до сімейних, та
роки (зі змінами)
забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа
в тому числі за рахунок субвенції з
місцевого бюджету на проектні,
рішення міської
будівельно-ремонтні роботи,
ради від 23.10.2019
придбання житла та приміщень для
№25
розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до
сімейних, підтримку малих
групових будинків та забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа за
рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
Відділ культури
Відділ культури
Надання спеціальної освіти
мистецькими школами
Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності музеїв i
виставок
Забезпечення діяльності палаців i
будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та iнших клубних закладів
Інші заходи в галузі культури і
мистецтва

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

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

Загальний фонд

8

усього

у тому числі
бюджет розвитку

9

10

305 362

305 362

305 362

305 362

305 362

305 362

7 443 308
7 443 308
904 371

6 527 137
6 527 137

10 153 808
10 153 808
904 371

2 710 500
2 710 500

74 900

74 900

37 200

25 400

10 050

10 050

2 600 150

2 600 150

11 800

9

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

1

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 місцевого бюджету
3

4

1017324

7324

0443

Будівництво1 установ та закладів
культури

1017324

7324

0443

Будівництво1 установ та закладів
культури

1019800

9800

0180

2700000
2710000

Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного
розвитку регіонів
Управління економіки
Управління економіки

2717610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та
середнього підприємництва

2717640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

2717693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з
економічною діяльністю

Спеціальний фонд
Дата і номер документа,
яким затверджено
місцеву програму

Усього

5

6

7

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

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

Найменування
місцевої програми

Програма підтримки та розвитку
малого і середнього підприємництва в
м. Енергодарі на 2018-2022 роки (зі
змінами)
Програма стимулювання населення м.
Енергодара до впровадження
енергоефективних заходів на 2021-2023
роки
Програма розвитку інвестиційної та
інноваційної діяльності в м. Енергодарі
на 2017-2021 роки (зі змінами)
Програма сприяння розвитку місцевого
самоврядування у м.Енергодарі на 20172021 роки (зі змінами)

рішення міської
ради від 26.12.2017
№10

Загальний фонд

8

у тому числі
бюджет розвитку

9

10

11 099

11 099

11 099

1 404 650

1 404 650

1 404 650

5 111 388

5 111 388

5 111 388

51 903 582
51 903 582
2 568 000

2 722 194
2 722 194
2 568 000

рішення міської
ради від 24.12.2020
№29

50 000

50 000

рішення міської
ради від 27.01.2017
№10
рішення міської
ради від 27.01.2017
№14

69 600

69 600

34 594

34 594

рішення міської
ради від 27.04.2018
№4

усього

49 181 388
49 181 388

10

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

1

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 місцевого бюджету
3

4

Охорона та раціональне
використання природних ресурсів
2718311

8311

0511

3100000
3110000

3116011

3116015

6011

6015

0610

0620

в тому числі за рахунок субвенції з
місцевого бюджету на здійснення
природоохоронних заходів
Управління комунальної
власності
Управління комунальної
власності

3116030

3116090

3116090

6030

6030

6090

6090

0620

0620

0640

0640

Найменування
місцевої програми

Дата і номер документа,
яким затверджено
місцеву програму

5

6

Програма охорони довкілля та
зниження впливу забруднення
навколишнього природного
середовища на здоров’я населення м.
Енергодара на 2021-2023 роки (зі
змінами)

рішення міської
ради від 27.05.2021
№5

Усього
Загальний фонд

7

8

усього

у тому числі
бюджет розвитку

9

10

49 181 388

49 181 388

5 111 388

5 111 388

159 257 857

114 992 652

44 265 205

43 497 652

159 257 857

114 992 652

44 265 205

43 497 652

Програма реформування та розвитку
рішення міської
житлово-комунального господарства,
ради від 21.12.2018
об'єктів благоустрою, дорожнього
№15
господарства міста Енергодара на 20192021 роки (зі 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)

366 490

366 490

75 173

75 173

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)

87 458 739

87 458 739

17 640

17 640

Програма гуманного вирішення
рішення міської
Організація благоустрою населених проблеми безпритульних тварин у місті ради від 20.12.2019
пунктів
Енергодарі на 2020-2022 роки (зі
№16
змінами)
Програма реформування та розвитку
житлово-комунального господарства,
рішення міської
Інша діяльність у сфері житловооб'єктів благоустрою, дорожнього
ради від 21.12.2018
комунального господарства
господарства міста Енергодара на 2019№15
2021 роки (зі змінами)
рішення міської
Програма гуманного вирішення
Інша діяльність у сфері житловопроблеми безпритульних тварин у місті ради від 20.12.2019
комунального господарства
№16
Енергодарі на 2020-2022 роки (зі
змінами)

335 475

335 475

24 452 193

24 452 193

273 060

273 060

Експлуатація та технічне
обслуговування житлового фонду

Забезпечення надійної та
безперебійної експлуатації ліфтів
Організація благоустрою населених
пунктів

3116030

Спеціальний фонд

в тому числі за рахунок іншої
субвенції з місцевого бюджету
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Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

1

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 місцевого бюджету
3

4

3117322

3117325

3117330

3117461

3117670

7322

7325

7330

7461

7670

0443

5

6

Усього
Загальний фонд
усього

7

9

10

13 763 608

в тому числі за рахунок іншої
субвенції з місцевого бюджету

1 186 136

1 186 136

1 186 136

Будівництво1 медичних установ та
закладів

Комплексна програма розвитку
рішення міської
охорони здоров’я м.Енергодара на 2020- ради від 20.12.2019
2022 роки (зі змінами)
№4

10 558 369

10 558 369

10 558 369

рішення міської
ради від 21.12.2018
№14

370 000

370 000

370 000

6 676 198

6 676 198

6 676 198

461 000

461 000

11 668 477

11 668 477

Будівництво1 споруд, установ та
закладів фізичної культури і спорту

Програма розвитку боксу в м.
Енергодарі на 2019-2023 роки (зі
змінами)

0443

Будівництво1 інших об'єктів
комунальної власності

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)
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)

2 492 522

0456

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

11 668 477

Внески до статутного капіталу
суб’єктів господарювання

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)

0490

8

у тому числі
бюджет розвитку

13 763 608

0443

0443

Дата і номер документа,
яким затверджено
місцеву програму

13 763 608

Будівництво об'єктів житловокомунального господарства
7310

Найменування
місцевої програми

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)

1

3117310

Спеціальний фонд

2 031 522
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Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

1

2

3117691

3118311

7691

8311

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 місцевого бюджету
3

0490

0511

4

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

Охорона та раціональне
використання природних ресурсів

Спеціальний фонд
Найменування
місцевої програми

Дата і номер документа,
яким затверджено
місцеву програму

Усього

5

6

7

8

усього

у тому числі
бюджет розвитку

9

10

347 553

347 553

420 000

420 000

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)

Програма охорони довкілля та
зниження впливу забруднення
навколишнього природного
середовища на здоров’я населення м.
Енергодара на 2021-2023 роки (зі
змінами)

рішення міської
ради від 27.05.2021
№5

Фінансове управління
Фінансове управління

3700000
3710000

Загальний фонд

4 579 945
4 579 945
35 000

4 339 945
4 339 945
35 000

240 000
240 000

240 000
240 000

3710180

0180

0133

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

110 995

0180

0133

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

110 995

3710180

3 971 506

8600

0170

Обслуговування місцевого боргу

Програма управління місцевим боргом
рішення міської
міського бюджету м.Енергодара на
ради від 23.10.2019
2019-2024 роки (зі змінами)
№39

3 971 506

3718600

222 444

240 000

240 000

9770

0180

Х

Х

Х

Програма розвитку системи освіти
рішення міської
Інші субвенції з місцевого бюджету міста Енергодара на 2019-2021 роки (зі ради від 21.12.2018
змінами)
№13
Х
Х
УСЬОГО

462 444

3719770

368 543 945

235 412 242

133 131 703

81 866 591

Міський голова

Дмитро ОРЛОВ

