
Додаток №4 Додаток №2
до рішення шістдесят шостої сесії 7 скликання 

від 24.03.2020року №2 від  "_21" _грудня__2018_р. №___

Розподіл витрат бюджету міста Деражня на реалізацію місцевих/регіональних
програм у 2020 році

грн.
Код 

програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуван
ня 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 програмною 

класифікацією видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Дата і номер 
документа, яким 
затверджено 
місцеву/

регіональну 
програму

Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд разом
роз
вит
ку

у тому числі 
бюджет 
розвитку

видатк
и 

спожив
ання

з них видатки 
розвитку

З них:  
капітальні 
видатки за 
рахунок Найменування місцевої/

регіональної програми
Поточні Капітальні

всього

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

(код1000) (код 2000)
1 2 3 4 5 4 6 7 8 7 9 9 10 12 13 14 15 12 16

Деражнянська міська рада 0 464360 0 0 0 0 0

Житлово комунальне госп-во 273900 0 0
0116030 6030 0620 Організація благоустрою 

населених пунктів
Програма розвитку та 

збереження зелених насаджень 
на території м.Деражня на 

2019-2020рр.

273900 Рішення 52-ої сесії 
м/р від 21.12.2018р. 

№4

23800 23800 0

0116011 6011 620 Експлуатація та технічне 
обслуговування житлового 
фонду

Програма капітального ремонту 
багатоквартирних житлових 
будинків м.Деражня на 2020рік

рішення м/р від 
20.12.2019р. №7

291813 291813 291813

3000 Соціальний захист та 
соціальне забезпечення

3500 0 0

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері 
соціального захисту і 
соціального забезпечення

Програма підтримки членів 
сімей зхагиблих 

віййськовослужбовців в зоні 
проведення АТО мешканців 
м.Деражня на 2020-2021рр.

3500 Рішення 64-ої сесії 
м/р від20.12.2019р. 

№9

70000 70000 0

0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на 
пільговий проїзд 

автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян

Програма відшкодування витрат 
на пільгове перевезення окремих 
категорій громадян на міських 

маршрутах загального 
користування автомобільним 
транспортом на території міста 

Деражня на 2020рік

19315 Рішення 64-ої сесії 
м/р від 20.12.2019р. 

№10

90000 90000 0

5000 Фізична культура і спорт 26058 0 0 0
0115011 5011 0810 Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань 
з олімпійських видів спорту

Програма розвитку фізичної 
культури і спорту міста Деражня 

на 2020 рік

Рішення 64-ої сесії 
м/р від 20.12.2019р. 

№12

40100 40100

0115012 5012 0810 Проведення навчально-
тренувальних зборів і змагань 
з неолімпійських видів спорту

Програма розвитку фізичної 
культури і спорту міста Деражня 

на 2020 рік

26058 Рішення 64-ої сесії 
м/р від 20.12.2019р. 

№12

37600 37600 0

0115062 5062 0810 Підтримка спорту вищих 
досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні

Програма розвитку футболу в 
м.Деражня на 2020-2023 роки

Рішення сесії 64-ої 
сесії м/р від 

20.12.2019 року 
№14

45000 45000 0

0

Програма розвитку волейболу в 
м.Деражня на 2020-2023рр.

Рішення сесії 64-ої 
сесії м/р від 

20.12.2019 року 
№13

25000 25000

1



117330 7330 0443 Будівництво інших обєктів 
соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної 
власності

Програма питна вода м.Деражні 
на 2014-2020рр.

рішення 34-ої сесії 
міської ради від 
9.10.2013р. №14

100000 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0

119800

9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету 
державному 

 "Програма профілактики 
злочинності в м.Деражня на 

2016-2020роки"

рішення міської 
ради від 

25.05.20016р. №11

21000 21000

Програма "Забезпечення 
пожежної безпеки на території 
м.Деражня на 2016-2020рр"

рішення міської 
ради від 

22.09.2016р. №1

10000 10000

Комплексна програма мобілізації 
зусиль Деражнянської міської 
ради, її виконавчих органів і 
Управління Державної 

міграційної служби України в 
Хмельницькій області по 
забезпеченню реалізації 

державної міграціної політики 
на 2019-2023 роки

рішення міської 
ради від 

24.04.2019р.№14

15000 15000

0119710 9710 0180 Субвенція з місцевого бюджету на 
утримання обєктів спільного 
користування, чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності 
обєктів спільного користування

0

у тому числі: 0
забезпечення безкоштовним 
харчуванням дітей соціально-
вразливих верств населення, що 

не мають довідок як 
малозабезпечені.

0

Разом видатків 3365903 669313 353700 0 0 415613 391813 0 0 0 0 0

Секретар міської ради В.А.Сидорук

2


