Додаток №4
до рішення міської територіальної громади
"Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної
громади на 2021 рік"

від 28.01.2021року №

Розподіл витрат бюджету Деражнянської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм на 2021 рік
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів

Код типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван
ня місцевих
бюджетів

Код
Найменування головного розпорядника
функціональ
коштів місцевого бюджету/
ної
відповідального виконавця,найменування
класифікації
бюджетної програми згідно з типовою
видатків та
програмною класифікацією видатків та
кредитуванн
кредитування місцевих бюджетів
я бюджету

Дата і номер документа, яким
затверджено місцеву/
регіональну програму
Найменування місцевої/регіональної
програми

Спеціальний фонд
видатки
споживання

Поточні
Усього

Загальний фонд
всього

1

2

3

5

Державне управління

0100
0110180

4

(код1000)
4
464360

6

7
0

8
0

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного
управління

Програма розвитку архівної справи
Деражнянської міської
територіальної громади на 2021-2023
роки.

Рішення 4-ої сесії від
14.01.21р. №5

315000

315000

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного
управління

Програма проведення міських
культурно -масових заходів на 2021
рік

Рішення 3-ої сесії від
24.12.20р. №7

160000

160000

Первинна медична допомога
населенню, що надається центрами
первинної медичної (медикосанітарної) допомоги

Програма забезпечення надання
медико - санітарної допомоги
населенню Деражнянської міської
територіальної громади на 2021 –
2022 роки.

Рішення 4-ої сесії від
14.01.21р. №4

770905

770905

Первинна медична допомога
населенню, що надається центрами
первинної медичної (медикосанітарної) допомоги

Програма транспортування хворих з
хронічною нирковою недостатністю
на програмний гемодіаліз до
Хмельницької обласної лікарні на
2021-2023 роки.

Рішення 4-ої сесії від
14.01.21р. №3

190300

190300

Рішення 3-ої сесії від
24.12.20р. №3

7639200

7639200

Рішення 3-ої сесії від
24.12.20р. №3

3673100

3673100

0110180

Охорона здоров'я

2000
2111

0726

2111

0726

0111211

0111211

Житлово комунальне госп-во

6000
0116030

6030

0117461

7000
7461

3000

0620

0456

273900

Організація благоустрою населених
пунктів

Програма благоустрою
Деражнянської міської ради на
2021рік

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

Програма благоустрою
Деражнянської міської ради на
2021рік

Соціальний захист та соціальне
забезпечення

273900

3500

1

9

у тому числі
бюджет
розвитку

10

11

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення

Програма підтримки членів сімей
зхагиблих віййськовослужбовців в
зоні проведення антитерористичних
операцій на 2021рік

3500

Рішення 3-ої сесії від
24.12.20р. №6

120000

120000

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення

Програма допомога на поховання на
2021рік

3500

Рішення 5-ої сесії від
27.01.21р. №

20000

20000

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення

Програма "Піклування"

3500

Рішення 5-ої сесії від
27.01.21р. №

50000

50000

0813033

3033

1070

Компенсаційні виплати на
пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям
громадян

Програма відшкодування витрат за
пільгове перевезення окремих
категорій громадян на міських
маршрутах загального
користування автомобільним
транспортом на території міста
Деражня на 2021 рік

19315

Рішення 3-ої сесії від
24.12.20р. №5

120000

120000

0115011

5000
5011

0810

Рішення 3-ої сесії від
24.12.20р. №9

54800

54800

0115012

5012

Рішення 3-ої сесії від
24.12.20р. №9

54400

54400

0115062

5062

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

Рішення 64-ої сесії від
20.12.2019 року №14

45000

45000

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

Рішення 64-ої сесії від
20.12.2019 року №13

25000

25000

Будівництво інших обєктів
соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної
власності
Природоохоронні
заходи за рахунок
цільових фондів

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

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

Субвенція з місцевого бюджету
державному

"Програма профілактики
злочинності на території
Деражнянської міської ради
Деражнянського району
Хмельницької області на
2016-2020роки"
Програма "Забезпечення пожежної
безпеки на території м.Деражня на
2016-2020рр"

рішення міської ради від
25.05.20016р. №11

Фізична культура і спорт
Проведення навчальнотренувальних зборів і змагань з
олімпійських видів спорту

Програма розвитку фізичної
культури і спорту міста Деражня на
2021 рік

0810

Проведення навчальнотренувальних зборів і змагань з
неолімпійських видів спорту

Програма розвитку фізичної
культури і спорту міста Деражня на
2021 рік

0810

Підтримка спорту вищих досягнень
та організацій, які здійснюють
фізкультурно-спортивну діяльність
в регіоні

117330

7330

0443

0118340

8340

0540

9800

0180

26058

26058

рішення міської ради від
22.09.2016р. №1

119800

2

119800

0119710

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на
утримання обєктів спільного
користування, чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності
обєктів спільного користування
у тому числі:
забезпечення безкоштовним
харчуванням дітей соціальновразливих верств населення, що не
мають довідок як малозабезпечені.
Інша діяльність

0512

Утилізація відходів

8000
0118312

8312

Разом видатків

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

Програми поводження з твердими
побутовими відходами «Чисте місто»
на 2016-2025 роки,

Рішення сесії від 06.07.2016
року №5
3365903

Начальник відділу фінансів

Валентина ПЕТРІВ

3

19515

0

19515

0

19515

13257220

13237705

19515

0

19515

