
(пункт 5)

#ССЫЛКА!

усього
у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000
Селищна рада (головний 

розпорядник)

0110000
Селищна рада (відповідальний 

виконавець) 

1000 Освіта 5200 5200

0111162 1162 0990
Інші програми, заклади та заходи у

сфері освіти

Програма "Обдаровані діти" на 

2019 рік

Рішення ХLV сесії 

VІІ скликання від 

30.11.2018 року 

№2203

5200 5200

3000
Соціальний захист та соціальне 

забезпечення
520000 460000 60000

0113210 3210 1050
Організація та проведення громадських 

робіт

Програма проведення громадських 

робіт на території Старосалтівської 

селищної ради на 2019 рік

Рішення ХLV сесії 

VІІ скликання від 

30.11.2018 року 

№2197

120000 60000 60000

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту 

і соціального забезпечення

Комплексна програма соціального 

захисту населення 

Старосалтівської селищної ради на 

2017-2020 роки

Рішення ХІІ сесії VІІ 

скликання від 

20.12.2016 року №675

150000 150000

Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми/підпрограми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд
Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Найменування 

місцевої/регіональної програми

Додаток 5                                                                          до 

рішення LIII  сесії VII скл (позачергова) від 13.06.2019 

року №2696                                                              "Про 

внесення змін до  селищного бюджету  на 2019 рік""



0113033 3033 1070

Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян

Комплексна програма соціального 

захисту населення 

Старосалтівської селищної ради на 

2017-2020 роки

Рішення ХІІ сесії VІІ 

скликання від 

20.12.2016 року №675

250000 250000

4000 Культура i мистецтво 200000 200000

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма  святкових та урочистих 

заходів  Старосалтівської селищної 

ради   на 2019 роки

Рішення ХLV сесії 

VІІ скликання від 

30.11.2018 року 

№2200

200000 200000

5000 Фiзична культура i спорт 20000 20000

0115012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів 

і змагань з неолімпійських видів спорту

Програма "Здоровий спосіб життя - 

вибір молоді Салтівщини" на 2019 

рік

Рішення ХLV сесії 

VІІ скликання від 

30.11.2018 року 

№2204

20000 20000

6000
Житлово-комунальне 

господарство
1230000 1230000

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

Програма фінансової підтримки 

комунальних підприємств та 

здійснення внесків до їх статутних 

фондів на 2019 рік

Рішення ХLVІІ сесії 

VІІ скликання від 

21.12.2018 року 

№2268

650000 650000

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів

Програма контролю за утриманням 

домашніх тварин та регулювання 

чисельності безпритульних тварин 

гуманними методами на території 

Старосалтівської селищної ради на 

2017 - 2021 роки

Рішення ХLV сесії 

VІІ скликання від 

27.03.2018 року 

№1669

30000 30000

6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів

Програма "Питна вода" на 2019-

2021 роки

Рішення ХLV сесії 

VІІ скликання від 

30.11.2018 року 

№2209

250000 250000

6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів

Програма забезпечення публічної 

безпеки і порядку, протидії 

злочинності на території  

Старосалтівської селищної ради на 

2018-2021 роки "Безпечний 

Салтів"

Рішення ХLV сесії 

VІІ скликання від 

30.11.2018 року 

№2206

300000 300000

7400

Транспорт та транспортна 

інфраструктура, дорожнє 

господарство

1140000 1140000



0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету

Програма утримання та ремонту 

автомобільних доріг комунальної 

власності у населених пунктах 

Старосалтівської селищної ради на 

2019-2021рр.

Рішення ХLV сесії 

VІІ скликання від 

30.11.2018 року 

№2205

1140000 1140000

8000 Інша діяльність 300000 300000

0118120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах

Програма запобігання загибелі 

людей на водних об’єктах, 

забезпечення вимог безпеки, 

профілактики травматизму та 

охорони жипя людей на воді на 

2019 рр. по КП «Старосалтівська 

аварійно- рятувальна водолазна 

служба»

Рішення ХLV сесії 

VІІ скликання від 

30.11.2018 року 

№2199

300000 300000

8300
Охорона навколишнього 

природного середовища 
52800 52800

0118330 8330 0540
Інша діяльність у сфері екології та 

охорони природних ресурсів 

Програма покращення 

екологічного стану на території 

селищної ради на 2019-2021 р.р

Рішення ХLV сесії 

VІІ скликання від 

30.11.2018 року 

№2201

52800 52800

Х Х Х УСЬОГО Х Х 3468000 3355200 112800 0

  Старосалтівський селищний голова                                         Е.П.Коновалов


