
Додаток 7

до рішення ХХХІ сесії сільської ради 

VІІ скликання 

 №  464    від 26.06.2019р.

грн.

Усього

в тому 

числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Григорівська сільська рада 2,626,950.00 2,161,950.00 465,000.00

0110000 Григорівська сільська рада 2,626,950.00 2,161,950.00 465,000.00

0112152 2152 0763 Інші програми та заходи в сфері охорони здоров'я Про Програму відшкодування вартості 

медикаментів за пільговими рецептами на 

2019рік

26.06.2019 р №465 

Рішення ХХХІ сесії 

сільської ради VІІ 

скликання

122,000.00 122,000.00

0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян

Про Програму перевезення окремих пільгових 

категорій громадян на 2019рік

19.12.2018 р №360 

Рішення ХХVІІ сесії 

сільської ради VІІ 

скликання

80,000.00 80,000.00

0113191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист населення Про Програму "Ветеран" на 2019 рік 25.03.2019 р №405 

Рішення ХХІХ сесії 

сільської ради VІІ 

скликання

21,000.00 21,000.00

0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт Організація у 2019 році оплачуваних 

громадських робіт для незайнятого населення 

с.Григорівка, с.Павлівка,с.Строганівка, с.Іванівка

19.12.2018 р №355 

Рішення ХХVІІ сесії 

сільської ради VІІ 

скликання

254,553.00 254,553.00

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Програма підтримки народжуваності дітей на 

2019 рік

26.06.2019 р №467 

Рішення ХХХІ сесії 

сільської ради VІІ 

скликання

50,000.00 50,000.00

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Про програму надання одноразової грошової 

матеріальної допомоги громадянам 

Григорівської сільської ради на 2019 рік

19.12.2018 р №359 

Рішення ХХVІІ сесії 

сільської ради VІІ 

скликання

60,000.00 60,000.00

Код 

функціонал

ьної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня  бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Уточнений розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих /регіональних програм  у 2019 році

Спеціальний фонд

Загальний фондУсього

Дата та номер документа, 

яким затверджено 

місцеву регіональну 

програму

Найменування місцевої /регіональної програми

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ відповідального виконавця,  

найменування бюджетної програми/підпрограми

згідно з Типовою  програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевих бюджетів

ТКВКБМС

1



0112152 2152 0763 Інші програми та заходи в сфері охорони здоров'я Про Програму відшкодування вартості 

медикаментів за пільговими рецептами на 

2019рік

26.06.2019 р №465 

Рішення ХХХІ сесії 

сільської ради VІІ 

скликання

122,000.00 122,000.00

0115062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно- 

спортивну діяльність в регіоні

Про програму розвитку фізичної культури та 

спорту у Григорівській сільській раді на 2019-

2022 роки

19.12.2018 р №356 

Рішення ХХVІІ сесії 

сільської ради VІІ 

скликання

312,550.00 312,550.00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Благоустрій сіл на 2019рік 19.12.2018 р №354 

Рішення ХХVІІ сесії 

сільської ради VІІ 

скликання

1,221,847.00 1,156,847.00 65,000.00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Програма охорони земель Григорівської 

сільської ради Присиваської ОТГ на 2017-2020 

роки

17.02.2017 р №47 

Рішення ІІІ сесії 

сільської ради VІІІ 

скликання

20,000.00 20,000.00

0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови

територій (містобудівної документації)

Програма охорони земель Григорівської 

сільської ради Присиваської ОТГ на 2017-2020 

роки

17.02.2017 р №47 

Рішення ІІІ сесії 

сільської ради VІІІ 

скликання

400,000.00 400,000.00

0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Про програму утримання та ремонт 

автомобільних доріг на 2019 рік

19.12.2018 р №365 

Рішення ХХVІІ сесії 

сільської ради VІІ 

скликання

135,000.00 135,000.00

Х Х Х УСЬОГО Х Х
2,626,950.00 2,161,950.00 465,000.00

Секретар  сільської  ради                                         Славінська О.Т.
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