Додаток № 5
до рішення районної ради від 25 грудня 2015 року N 32"Про районний бюджет
на 2016 рік" в редакції рішення районної ради від "11" березня 2016 року № 60

Перелік районних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
районного бюджету у 2016 році.
(тис. грн.)

Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код типової відомчої
класифікації видатків
місцевих бюджету

Код
функціональної
класифікації
видатків та
Код тимчасової
класифікації видатків та кредитування
бюджету
кредитування місцевого

Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету

Найменування районної програми

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом загальний
та спеціальний
фонди

216,00

0,0

216,0

бюджету

01

Районна рада

180410

0411

Інші заходи ,пов"язані з економічною діяльністю

250404

0133

Інші видатки

03

Програма підтримки комунального
підприємства Вільшанської районної ради
на 2016 р.
Комплексна програма цільового
забезпечення приписки громадян до
призовної дільниці, призову громадян
України на строкову військову службу та
військового обліку на території
Вільшанського району в 2016 році

Районна програма по реалізації в районі
Національного плану дій щодо реалізації
Інші програми соціального захисту дітей
Конвенції ООН про права дитини на
період до 2016 року
Районна комплексна програма розвитку
Проведення навчально-тренувальних зборів і
фізичної культури і спорту у
змагань
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-Вільшанському районі на 2012-2016 роки.
юнацьких спортивних шкiл (які підпорядковані
громадським організаціям фізкультурно-спортивної
спрямованості)

1040

130102

0810

130203

0810

060702

0320

Місцева пожежна охорона

250404

0133

Інші видатки(трудовий архів)

200,0

16,0

16,0

435,17

Районна державна адміністрація

090802

200,0

Програма економічного і соціального
розвитку Вільшанського району на 2016рік

0,00

435,17

10,00

10,00

40,00

40,00

259,40

259,40

88,20

88,20

37,57

37,57
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Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код типової відомчої
класифікації видатків
місцевих бюджету

Код
функціональної
класифікації
видатків та
Код тимчасової
класифікації видатків та кредитування
бюджету
кредитування місцевого

Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету

Найменування районної програми

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом загальний
та спеціальний
фонди

152,76

154,30

461,35

бюджету

10

Відділ освіти райдержадміністрації
Районна програма «Шкільне харчування»
на 2016-2020 роки
Зальноосвітні школи ( в т.ч.школа-дитячий
садок,інтернат при школі),спеціалізовані
школи,ліцеї,гімназії, колегіуми

70201

138,173

138,17

в тому числі співфінансування
мікропроекту ЕС ПРООН "Місцевий
розвиток орієнтований на громаду 111"

94,261

94,26

16,124

16,12

0,0

185,16

Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації

15

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

152,76

Програма економічного і соціального
розвитку Вільшанського району на 2016рік

Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльної
Програма економічного і соціального
роботи з дiтьми
розвитку Вільшанського району на 2016рік

70401

090412

152,76

185,16
Районна комплексна програма соціальної
підтримки сімей загиблих учасників
антитерористичної
операції,військовослужбовців і поранених
учасників АТО та вшанування пам"яті
загиблих на 2016 - 2017 роки

20,00

20,00

Районна програма соціального захисту
громадян,які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи на 2016 - 2018
роки.

22,80

22,80

090416

1030

Програма соціального захисту
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни
малозабезпечених громадян району
та праці
"Соціальний захист" на 2016-2018 роки

7,20

7,20

091108

1040

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім
Районна програма оздоровлення та
заходів з оздоровлення дітей,що здійснюються за
відпочинку дітей,молоді та сімей з дітьми
рахунок коштів на оздоровлення громадян,які
Вільшанського району на 2014-2017 роки
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

30,00

30,00

1010

Виплата грошової компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого
віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не
здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги

38,80

38,80

091205

Програма соціального захисту
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Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код типової відомчої
класифікації видатків
місцевих бюджету

Код
функціональної
класифікації
видатків та
Код тимчасової
класифікації видатків та кредитування
бюджету
кредитування місцевого

Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету

Спеціальний
фонд

Разом загальний
та спеціальний
фонди

Найменування районної програми

Загальний
фонд

Програма соціального захисту
малозабезпечених громадян району
"Соціальний захист" на 2016-2018 роки

25,00

25,00

28,61

28,61

12,75

12,75

бюджету

091209

1030

Пільги окремим категоріям громадян з послуг
зв"язку

090214

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям
громадян

170102

Відділ культури ,туризму та культурної
спадщини райдержадміністрації

24

120201

Фінансова підтримка громадських організацій
інвалідів і ветеранів

0830

Періодичні видання (газети,журнали)

Всього

100,0
Програма підтримки та розвитку
комунального підприємства "Редакція
газети"Зорі над Синюхою" на 2016 рік

0,0

100,0

936,3

100,0

100,0

154,3

1 090,6

3

