
ПРОЕКТ Додаток № 4
до рішення __ сесії VIII скликання

Коломацької селищної ради
№ __ від __.__.2019 року

Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм 2020 році

( 20510000000 )
(код бюджету)

(грн.)
Спеціальний

 фондКод
Програмної
класифікаці
ї видатків та
кредитуван
ня місцевого

бюджету

Код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної

класифікації
видатків та

кредитування
бюджету

Найменування головного
розпорядника коштів
місцевого бюджету /

відповідального виконавця,
найменування бюджетної

програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування

місцевого бюджету

Найменування
місцевої/регіональної

програми

Дата та
номер

документа,
яким

затверджено
місцеву

регіональну
програму

Усього Загальний
фонд

усього у тому числі
бюджет

розвитку

Програма розвитку охорони
здоров’я населення

територіальної громади
селища Коломак  та

удосконалення медичної
допомоги на засадах

сімейної медицини на період
2018-2020 роки

Рішення VIII
сесії VІІІ

скликання
Коломацької

селищної
ради від

05.07.2018р
№72

1 799 300 1 799 300

0100000 Коломацька селищна рада
(головний розпорядник) 1 799 300 1 799 300

0110000 Коломацька селищна рада
(відповідальний виконавець) 1 799 300 1 799 300

0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна
медична допомога населенню 1 481 300 1 481 300

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога
населенню, що надається
центрами первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги

318 000 318 000



Програма «Цукровий
діабет» на 2018-2020 роки

Рішення IХ
сесії VІІІ

скликання
Коломацької

селищної
ради від

07.08.2018р
№11

34 100 34 100

0100000 Коломацька селищна рада
(головний розпорядник) 34 100 34 100

0110000 Коломацька селищна рада
(відповідальний виконавець) 34 100 34 100

0112144 2144 0763

Централізовані заходи з
лікування хворих на
цукровий та нецукровий
діабет

34 100 34 100

Програма „Оздоровлення
та відпочинку дітей

Коломацької селищної ради
на 2020-2021 роки”

Рішення
XVII сесії

VІІІ
скликання

Коломацької
селищної
ради від

11.09.2019р
№15

130 000 130 000

0100000 Коломацька селищна рада
(головний розпорядник) 130 000 130 000

0110000 Коломацька селищна рада
(відповідальний виконавець) 130 000 130 000

0113140 3140 1040

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

130 000 130 000

Програма соціального
захисту населення на 2017-

2020 роки

Рішення VІІ
сесії VІІ

скликання
Коломацької

селищної
ради від

23.06.2016р
№5

648 388 648 388

0100000 Коломацька селищна рада
(головний розпорядник) 648 388 648 388

0110000 Коломацька селищна рада
(відповідальний виконавець) 648 388 648 388



0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту і
соціального забезпечення – за
рахунок селищного бюджету

530 000 530 000

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту і
соціального забезпечення - на
проведення санаторно-
курортного лікування осіб з
інвалідністю, ветеранів війни,
осіб, на яких поширюється
дія Законів України «Про
статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального
захисту» та «Про жертви
нацистських переслідувань»,
у санаторно-курортних
закладах Харківської області
(комплексна Програма
соціального захисту
населення Харківської
області на 2016-2020 роки)

62 488 62 488

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері
соціального захисту і
соціального забезпечення - на
проведення відпочинку у
санаторно-курортних
закладах Харківської області
осіб, які безпосередньо брали
участь в антитерористичній
операції чи здійсненні заходів
із забезпечення національної
безпеки і оборони, із відсічі і
стримування збройної агресії
Російської Федерації в
Донецькій та Луганській
областях у районах її
проведення, членів їх сімей та
членів сімей загиблих
учасників бойових дій
(комплексна Програма
соціального захисту
населення Харківської
області на 2016-2020 роки)

35 900 35 900

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій
органів місцевого
самоврядування

20 000 20 000



Програма розвитку освіти
по Коломацькій селищній

раді на 2019- 2020 роки

Рішення ХІІІ
сесії VІІІ

скликання
Коломацької

селищної
ради від

31.01.2019р
№7

77 220 77 220

0100000 Коломацька селищна рада
(головний розпорядник) 77 220 77 220

0110000 Коломацька селищна рада
(відповідальний виконавець) 77 220 77 220

0119770 9770 0180

Інші субвенції з місцевого
бюджету (Краснокутському
районному бюджету
Харківської області для
Олексіївської ЗОШ І-ІІІ
ступенів на харчування та
перевезення учнів, які
проживають на території
Покровського
старостинського округу)

77 220 77 220

УСЬОГО 2 689 008 2 689 008

                                            Секретар селищної ради                                                                                                                                             О.П. Обихвост


