
(грн)

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 63,879,554.00 4,704,373.00 59,175,181.00 29,813,064.00
208000 Фінансування за рахунок зміни 

залишків коштів бюджетів 63,879,554.00 4,704,373.00 59,175,181.00 29,813,064.00

208100 На початок періоду 63,879,554.00 34,517,437.00 29,362,117.00
208400 Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

0.00 -29,813,064.00 29,813,064.00 29,813,064.00

Х Загальне фінансування 63,879,554.00 4,704,373.00 59,175,181.00 29,813,064.00

600000 Фінансування за активними 
операціями 63,879,554.00 -29,813,064.00 59,175,181.00 29,813,064.00

602000 Зміни обсягів бюджетних 
коштів 63,879,554.00 -29,813,064.00 59,175,181.00 29,813,064.00

602100 На початок періоду 63,879,554.00 34,517,437.00 29,362,117.00
602400 Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

0.00 -29,813,064.00 29,813,064.00 29,813,064.00

Х Загальне фінансування 63,879,554.00 4,704,373.00 59,175,181.00 29,813,064.00

Сільський голова І.В. Назар

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Додаток 2
до рішення Галицинівської сільської  ради від 22.05.2019 року №1
"Про внесення змін до бюджеу Галицинівської сільської ради на 2019 рік"

Фінансування сільського бюджету на 2019 рік

Код
Найменування згідно з 

Класифікацією фінансування 
бюджету

Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора



Додаток 4

до Типової форми рішення про місцевий бюджет

(пункт 2)

(грн)

усього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

усього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

усього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Х Х Х УСЬОГО

Кредитування місцевого бюджету у 20__ році

Кредитування, усього

загальний 
фонд

спеціальний фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний фонд

разом загальний 
фонд

спеціальний фонд

разом

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Надання кредитів Повернення кредитів



Додаток 6

від 22.05.2019 року №1

за рахунок 
залучення коштів 
вільного залишку 
станом на 
01.01.2019 р.

Залучення 
залишку коштів 
від втрат 
сільськогосподарс
ького 
виробництва 
станом на 
01.01.2019 року 

за рахунок 
субвенція з 
державного 
бюджету 
місцевим 
бюджетам на 
здійснення 
заходів щодо 
соціально-
економічного 
розвитку 
територій (КБКД 
41034500)

Залучення 
залишку коштів 
субвенції з 
державного 
бюджету 
місцевим 
бюджетам на 
здійснення заходів 
щодо соціально-
економічного 
розвитку окремих 
територій

перерозподіл 
 бюджетних 
призначень 
по 
головному 
розпорядник
у  -  Відділу 
освіти, 
культури, 
молоді та 
спорту

залучення 
залишків 
коштів 
освітньої 
субвенції , що 
утворився на 
початок 
бюджетного 
періоду 

за рахунок  
надходження 
коштів до  
загального 
фонду

 за рахунок 
субвенції з 
місцевого бюджету 
на надання 
державної 
підтримки особам з 
особливими 
освітніми 
потребами за 
рахунок відповідної 
субвенції з 
державного 
бюджету (ККД 
41051200) 

 за рахунок 
субвенції з 
обласного 
бюджету 
місцевим 
бюджетам на 
розвиток 
спортивної 
інфраструкту
ри на 2019 
рік (КБКД 
41053900 
"Інші 
субвенції з 
місцевих 
бюджетів")

 за рахунок 
субвенції з 
місцевого  
бюджету  на 
забезпечення 
якісної, сучасної та 
доступної 
загальної 
середньої освіти 
"Нова українська 
школа" за рахунок 
відповідної 
субвенції з 
державного 
бюджету 

 за рахунок 
субвенції з 
місцевого 
бюджету за 
рахунок 
залишку 
коштів 
освітньої 
субвенції, що 
утворився на 
початок 
бюджетного 
періоду 
(КБКД 
41051100)"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0100000 Галицинівська сільська рада

0110000 Галицинівська сільська рада

Капітальний ремонт адмінбудівлі 
сільської ради по вул.Центральна 
с.Галицинове Вітовського району 
Миколаївської області

2019 900,000 900,000 100% 900000

Виготовлення робочого проекту 
"Капітальний ремонт фасаду з 
утепленням стін будинку по вул. 
Шкільна, 43 в с.Прибузьке" з  
експертизою

2019 82,000 82,000 100% 82000

Придбання арки для актової зали 40,000 40,000 40000

Разом по коду 0110150 Х 1,022,000

Придбання електрокардіографу 12-
канального ВЕ 1200В(4шт. * 
46000грн.)

184,000 184,000 184,000

Придбання термостату ТС-80 27,500 27,500 27,500

Придбання дистилятору ДЄ 25М 22,000 22,000 22,000

Шафа медична ШМ-1С (5шт.*7100) 35,500 35,500 35,500

Аналізаторбіохімічний полуавтомат 
LabAnalytSA (1шт.* 99000 грн.)

99,000 99,000 99,000

Комп'ютер в сборі (3*9668 грн.) 29,004 29,004 29,004

Ноутбук Екран 15,6 (5 *6950грн.) 34,750 34,750 34,750

Телевізор 43' (6шт. * 8109грн.) 48,654 48,654 48,654

Разом  по коду 0112111 Х 480,408
Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт 
водопроводу по вул. Шевченка в 
с.Галицинове з експертизою 105,000.00 105,000.00

100% 105,000.00

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду  БКФБ 240604

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифікації 
 видатків та 
кредитуван
ня місцевих 

бюджетів

Код 
Функціонал

ьної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я бюджету

Найменування головного 
розпорядника коштів 
місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 
найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією 
видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Уточнений розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році

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

072621110112111

Найменування об'єкта 
відповідно до проектно-

кошторисної документації

до  рішення Галицинівської сільської ради "Про внесення 
змін до бюджету  Галицинівської сільської ради на 2019 
рік"

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення 
діяльності обласної  ради, 
районної ради, районної у 
місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад 

Обсяг 
видатків 
бюджету 
розвитку, 

гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетног
о періоду, 

%

Строк 
реалізації 
об'єкта 

(рік 
початку і 
завершенн

я)

Загальна 
вартість 
об'єкта, 
гривень



Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт 
водопроводу по вул. Мічуріна в 
с.Галицинове з експертизою 100,000.00 100,000.00

100% 100,000.00

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт 
водопроводу по вул. Степова в 
с.Галицинове з експертизою 93,000.00 93,000.00

100% 93,000.00

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт 
водопроводу по вул. Садова в 
с.Галицинове з експертизою

292,000.00 292,000.00

100% 292,000.00

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт 
водопроводу по вул. Миру в 
с.Галицинове з експертизою

135,000.00 135,000.00

100% 135,000.00

разом по коду 0116013 Х 725,000
Авторський нагляд за виконанням 
робіт по об'єкту "Реконструкція 
спортивного майданчика для міні-
футболу зі штучним покриттям по вул. 
Шкільна , 39 в с.Прибузьке

6,750.00 6,750.00 100% 6,750.00
Технічний  нагляд за виконанням 
робіт по об'єкту "Реконструкція 
спортивного майданчика для міні-
футболу зі штучним покриттям по вул. 
Шкільна , 39 в с.Прибузьке

40,000.00 40,000.00 100% 40,000.00
Виконання робіт по об'єкту 
"Реконструкція спортивного 
майданчика  із гумовим покриттям у 
рамках проекту "Спорт для всіх" по 
вул. Шкільна, 8 в с.Українка 
Вітовського району Миколаївської 
області", виготовлення проектно-
кошторисної документації з 
експертизою, проведення технічного 
та авторського нагляду 2,157,000.00 2,157,000.00 100% 1,357,000.00 800,000
Виконання  робіт по об'єкту 
"Реконструкція спортивного 
майданчика  із гумовим покриттям у 
рамках проекту "Спорт для всіх" по 
вул. Шкільна, 19 в с.Лупареве 
Вітовського району Миколаївської 
області" виготовлення проектно-
кошторисної документації з 
експертизою, проведення технічного 
та авторського нагляду 1,357,000.00 1,357,000.00 100% 1,357,000.00
Виконання  робіт по об'єкту 
"Реконструкція спортивного 
майданчика  із гумовим покриттям у 
рамках проекту "Спорт для всіх" по 
вул. Миру, 23 в с.Галицинове  
Вітовського району Миколаївської 
області"виготовлення проектно-
кошторисної документації з 
експертизою, проведення технічного 2,637,000.00 2,637,000.00 100% 1,357,000.00 1,280,000
Разом по коду 0117325 6,197,750 6,197,750

Реконструкція системи 
водопостачання- встановлення 
водонапорної башти  Рожновського із 
заміною технологічного обладнання 
свердловини по вул. Гагарина в с. 
Галицинове Вітоського району 

2019 500,000 500,000 100% 500,000

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 
господарства

0117325 0443
Будівництво споруд, установ 

та закладів фізичної культури і 
спорту

0117310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

7325



Проведення експертизи з 
реконструкції водопостачання в 
с.Галицинове по вул. новостройна та 
вул.Гагаріна

2019 6,480 6,480 100% 6,480

Разом по коду 0117310 Х 506,480

0117322 7322 443
"Будівництво медичних 
установ та закладів"

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації та виконання  робіт 
"Нове  будівництво амбулаторії  
первинної медико-санітарної 
допомоги в с.Галицинове  
Вітовського району Миколаївської  
області" з експертизою

2019 1,108,680 1,108,680 100% 1,108,680

0117363 7363

Виконання інвестиційних 
проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-
економічного розвитку 
окремих територій

Придбання слухового апарату SAFARI 
300BTE Super Power для 
Галицинівського Центру первинної 
медико-санітарної допомоги 
Галицинівської сільської ради, вул. 
Центральна , 1 ,с.Галицинове 
Вітовського району Миколаївської 
області 

14,040 14,040 40 10000 4000

Дитячий спортивно-ігровий 
майданчик в с.Лимани

199,000 199,000 199,000

Придбання комплекту сонячних 
панелей 3кВт з інвектором та 
акумулятором

199,998 199,998 199,998

Виготовлення ПКД "Капітальний 
ремонт будівлі амбулаторії загальної 
практики сімейної  медицини по вул. 
Піщана,72-А в с.Лимани" з 
експертизою

357,000 357,000 100% 357,000

Виготовлення ПКД "Капітальний 
ремонт будівлі амбулаторії загальної 
практики сімейної  медицини по вул. 
Продольна,7 в с.Лупарево" з 
експертизою

323,000 323,000 100% 323,000

Співфінансування програми "ДОБРЕ": 
придбання автомобіля - 900000 грн.,, 
придбання обладнання для центрів 
освіти для дорослих в с.Українка та 
Лупареве - 410 000грн.

1,310,000 1,310,000 1,310,000

Виготовлення ПКД та проведення 
робіт по об'єкту "Капітальний ремонт 
приміщень споруди ФАПу в с.Степова 
Долина Вітовського району 
Микоалївської області" з експертизою 
та технаглядом 

280,000 280,000 100% 280,000

Разом по коду 0117370 Х 2,668,998
Виготовлення проекту "Встановлення 
автоматизованої системи 
централізованого оповіщення про 
загрозу або виникнення надзвичайних 
ситуацій в с.Галицинове" з 
експертизою

40,000 40,000 100% 40,000

Разом по коду 0118110 Х 40,000

Разом  по сільській раді Х 12,763,356

0600000

Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту 
Галицинівської сільської 
ради

0610000

Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту 
Галицинівської сільської 
ради

7370
Реалізація інших заходів щодо 
соціально-економічного 
розвитку територій

0117370

0118110 8110

Заходи із запобігання та 
ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

0117310 7310 0443 комунального господарства



0610160 160 111

Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, 
об'єднаних територіальних 
громад

Придбання автомобіля

400,000 400,000

400,000

0611010 1010 910 Надання дошкільної освіти

Придбання електром'ясорубки для 
Галицинівського ДНЗ та Прибузького 
ДНЗ 2 * 12,000 тис.грн. 24,000 24,000

24,000

Придбання машини для перетирання 
овочів для ДНЗ (5 шт. * 20,000 
тис.грн.)

100,000 100,000
100,000

Придбання електроводонагрівача для 
Галицинівського ДНЗ 12,000 12,000 12,000

Придбання машини швейної з ножним 
приводом для Галицинівського ДНЗ 7,348 7,348

7,348

Придбання комплекту спортивно-
ігрового обладнання для вулиці для 
Галицинівського ДНЗ

100,000 100,000
100,000

Придбання морозильної камери для 
Лиманівського ДНЗ та 
Українківського ДНЗ (2* 15,000 
тис.грн.)

30,000 30,000

30,000

придбання принтеру для ДНЗ 
(5од.*9,000 тис.грн.) 45,000 45,000 45,000

придбання мелі в групу (буфетна) для 
Українківського ДНЗ 15,000 15,000 15,000

Капітальний ремонт Українківського 
ДНЗ "Вербиченька" Галицинівської 
сільської ради, виготовлення ПКД з 
експертизою 750,000 750,000 100%

750,000

Проектні та вишукувальні роботи по 
об'єкту "Капітальний ремонт ганків 
будівлі закладів дошкільної освіти з 
влаштуванням пандусів по вул 
Гуменюка в с. Українка Вітовського 

136,388 136,388 100%

136,388

експертиза ПКД"Капітальний ремонт 
ганків будівлі закладів дошкільної 
освіти з влаштуванням пандусів по вул 
Гуменюка в с. Українка Вітовського 
району Миколаївської області"

10,000 10,000 100%

10,000

придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування для 
облаштування дитячого ігрового 
майданчика з травмобезпечним 
покриттям для ознайомлення дітей з 
дорожними знаками для 
Галицинівського ДНЗ і Прибузького 
ДНЗ, у тому числі: 

0

придбання ігрового комплекту 
"Паровоз" (2од.*22 000грн.) 44,000 44,000

44,000

придбання машинки "Швидка 
допомога" (1од.*22000 грн.) 22,000 22,000

22,000

придбання машинки "Пожежна 
служба" (1од.*22000 грн.) 22,000 22,000

22,000

придбання машинки "Поліція" 
(2од.*6000 грн.) 12,000 12,000

12,000

Разом по 1010 Х 1,329,736



0611020 1020 0921

 Капітальний ремонт покрівлі  в 
загальноосвітніх школах с. 
Галицинове  Вітовського району 
Миколаївської області

2019 2,309,745 2,309,745 100% 2309745

придбання комплектів меблів для 
Лупарівської ЗОШ

45,000 45,000 45,000

придбання комплектів меблів для 
Прибузької ЗОШ

50,400 50,400 50,400

придбання комплектів меблів для 
Українківської ЗОШ

30,000 30,000 30,000

Придбання проектору для ЗОШ 5шт. * 
15,000 тис.грн.

75,000 75,000 75,000

Верстат Реумусовий для майстерні 
Прибузької ЗОШ

10,000 10,000 10,000

Насос для топкової Прибузької ЗОШ 
Калпеда

30,000 30,000 30,000

електром'ясорубка 12,000 12,000 12,000

Інтерактивний мультимедійний 
комплект для ЗОШ 5 комп.* 60,000 
тис.грн.

300,000 300,000 300,000

Жарочна шафа для Українківської 
ЗОШ

20,000 20,000 20,000

Морозильна камера для 
Українківської ЗОШ

10,000 10,000 10,000

придбання інтерактивних тирів для 
кабінетів Вітчизни (5 од. *75000 грн.)

375,000 375,000 257388 117612

капітальний ремонт актової зали 
Лиманівської ЗОШ

267,184 267,184 267184

Лінгофонний кабінет на 15 місць-3 шт 
(Галицинівський, Лиманівський, 
Лупарівський ЗЗСО)

1,350,000 1,350,000 1,350,000

Інтерактивний дисплей 105,000 105,000 105,000

Медіацентр 3 шт (Лиманівський, 
Галицинівський, Українківський 
ЗЗСО)

408,893 408,893 408,893

придбання комплектів меблів для 
кабінетів хімії Прибузької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 70,000 70,000

70000

придбання комплектів меблів для 
кабінетів хімії Українківської  ЗОШ І-
ІІІ ступенів 70,000 70,000

70000

придбання комплектів меблів для 
кабінетів фізики Українківської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 54,000 54,000

54000

виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт 
освітлення та електросилового 
обладнання 1-го поверху 
Галицинівської ЗОШ  I-III СТУПЕНІВ, 
за адресою: вул. Миру, 23, 
с.Галицинове, Вітовського району 
Миколаївської області  89,318 89,318

89318

виготовлення проектно-кошторисної
документації на капітальний ремонт
освітлення та електросилового
обладнання 2-го поверху
Галицинівської ЗОШ I-III СТУПЕНІВ,
за адресою: вул. Миру, 23,
с.Галицинове, Вітовського району
Миколаївської області ; 40,269 40,269

40269

Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в 
тч школою – дитячим 
садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими 
школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами



 виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт 
освітлення та електросилового 
обладнання групи приміщень (актова 
зала, спортивна зала, СТЕМ-
лабораторія, майстерня)  
Галицинівської ЗОШ  I-III СТУПЕНІВ, 
за адресою: вул. Миру, 23, 
с.Галицинове, Вітовського району 
Миколаївської області.

20,356 20,356

20356

виготовлення проектно-кошторисної
документації по капітальному ремонту
системи автоматичної пожежної
сигналізації та оповіщення про
пожежу Галицинівької ЗОШ I-III
СТУПЕНІВ, за адресою: вул. Миру,
23, с.Галицинове, Вітовського району
Миколаївської області

69,731 69,731

69731

виготовлення проектно-кошторисної 
документації по капітальному ремонту 
фасаду з утепленням стін будівлі  
Українківської ЗОШ I-III ступенів 92,000 92,000

92000

капітальний ремонт фасаду з
утепленням стін будівлі
Українківської ЗОШ I-III СТУПЕНІВ
;виготовлення проектно-кошторисної
документації з експертизою 2,500,000 2,500,000

2130200 369800

  капітальний ремонт ідальні
Галицинівької ЗОШ I-III СТУПЕНІВ
;виготовлення проектно-кошторисної
документації з експертизою

600,000 600,000

600000

капітальний ремонт покрівлі 
Лупарівської ЗОШ   I-III СТУПЕНІВ 
;виготовлення проектно-кошторисної 
документації з експертизою 1,480,000 1,480,000

1480000

капітальний ремонт коридорів 1 
поверху Галицинівської ЗОШ  I-III 
СТУПЕНІВ ;виготовлення проектно-
кошторисної документації з 
експертизою 880,000 880,000

880000

  капітальний ремонт кухні
Прибузької ЗОШ    I-III ступенів 

280,000 280,000

280000

  капітальний ремонт їдальні
Лиманівської ЗОШ I-III ступенів
;виготовлення проектно-кошторисної
документації з експертизою

699,945 699,945

699945

придбання електронного обладнання
(обладнання для  STEAM лабораторії); 990,000 990,000

990,000

придбання меблів на придбання
меблів для STEAM лабораторії. 170,000 170,000

170,000

придбання планшету 8,026 8,026 8026

Придбання шаф для зберігання
дидактичних матеріалів 100,000 100,000

54180

45820



Капітальний ремонт туалетів
Прибузької ЗОШ Галицинівської
сільської ради ;виготовлення
проектно-кошторисної документації з
експертизою 322,193 322,193

29291

292902
Разом по 1020 Х 13,934,060

Капітальний ремонт приміщення 
інклюзивно-ресурсного центру 
Відділу освіти ,культури, молоді 
та спорту Галицинівської сільської 
ради

280,000 280,000

280,000

придбання багатофункціонального 
пристрою (принтер-сканер-копір)

7,500 7,500 7,500

придбання комп'ютеру в зборі 9,000 9,000 9,000
придбання інтерактивної підлоги 150,000 150,000 150,000

Разом по коду 0611170 Х 446,500 0

0614060 4060 0828

Забезпечення діяльності 
палаців і будинків культури , 
клубів, центрів дозвілля та 
інших клубних закладів

Одяг для сцени Галицинівського 
сільського клубу

50,000 50,000

50,000

Одяг для сцени Українківського 
будинку культури 12,000 12,000 12,000

Дитячі танцювальні костюми для 
сільских клубів та будинку культури 75,000 75,000

75,000

Шафа для зберігання костюмів 6,000 6,000 6,000

Комп'ютер для Галицинівського 
сільського клубу 12,000 12,000 12,000

Ноутбук для Українківського БК 10,000 10,000 10,000

Капітальний ремонт сільського клубу 
в с.Галицинове 2019 700,000 700,000 100% 700,000

придбання арлекіну драпованого 
для Лупарівського сільського 
клубу

14,708 14,708

14708

придбання завіси драпованої на 
підкладці (2,7*8,6м.) для 
Лупарівського сільського клубу

7,346 7,346

7,346

придбання для Лупарівського 
сільського клубу задника цілого 
драповного на завісу драповану на 
підкладці (2,95*5,3м.)

8,258 8,258

8,258

Мікшерний пульт DREFMMFRKET 
16 CH 29,100 29,100

29,100

Придбання сценічного одягу для 
Галицинівського сільського клубу

15,000 15,000

15,000

Разом по 4060 Х 939,412
Разом по Відділу ОКМС Х 17,049,708

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х 29,813,064 Х 11,925,505 0 10,000 4,000 4,673,745 3,023,893 7,749,173 8,026 2,080,000 45,820 292,902

Сільський голова І.В. Назар

0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності 
інклюзивно-ресурсного центру



Додаток 7

(грн)

усього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Галицинівська сільська рада

0110000 Галицинівська сільська рада

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення 
діяльності обласної  ради, 
районної ради, районної у 
місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, 
сільської рад 

Програма стабілізації та 
соціально-економічного 
розвитку територій 
Галицинівської сільської 
ради на 2017 рік (термін дії 
продовжено на 2019 рік) 
капітальний ремонт будівлі 
сільської ради в с.Галицинове

Рішення сесії 
сільської ради 

№9 від 
19.01.2017 року

900,000 900,000 900,000

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення 
діяльності обласної  ради, 
районної ради, районної у 
місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, 
сільської рад 

Програма стабілізації та 
соціально-економічного 
розвитку територій 
Галицинівської сільської 
ради на 2017 рік (термін дії 
продовжено на 2019 рік) 
виготовлення робочого 
проекту "Капітальний ремонт 
фасаду з утепленням стін 
будинку по вул. Шкільна , 43 
в с.Прибузьке

Рішення сесії 
сільської ради 

№9 від 
19.01.2017 року

82,000 82,000 82,000

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено 
місцеву 

регіональну 
програму

до  рішення Галицинівської сільської ради від 22.05.2019 року №1 "Про  
внесення змін до бюджету Галицинівської сільської ради на 2019 рік"

Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

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

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
 місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
 бюджету

Найменування головного 
розпорядника коштів 
місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 
найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією 
видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування 
місцевої/регіональної 

програми



0112111 2111 0726

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

Комплексна програма 
розвитку первинної медико-
санітарної допомоги в 
Галицинівській сільській 
раді на 2019 2021 роки

Рішення сесії 
сільської ради 

№11 від 
07.03.2019 року

3,426,864 2,946,456 480,408 480,408

0113191 3191 1030
Інші видатки на соціальний 
захист ветеранів війни та праці

Комплексна програма 
соціального захисту 
"Турбота" на період до 2020 
року (надання одноразової 
матеріальної допомоги 
демобілізованим учасникам 
АТО)

Рішення сесії 
сільської ради 

№22 від 
21.12.2018 року

26,000 26,000

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері 
соціального захисту і 
соціального забезпечення

Програма надання 
матеріальної допомоги 
жителям Галицинівської 
сільської ради на 2017 рік 
(термін дії продовжено на 
2019 рік)

Рішення сесії 
сільської ради 

№8 від 
19.01.2017 року

866,000 866,000

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері 
соціального захисту і 
соціального забезпечення

Цільова соціальна Програма
"Допомога на поховання
непрацюючих громадян" на
2019 рік Галицинівської
сільської ради

Рішення сесії 
сільської ради 

№21 від 
21.12.2018 року

12,000 12,000

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері 
соціального захисту і 
соціального забезпечення

Комплексна Програма 
соціального захисту 
"Турбота" на період до 2020 
року по Галицинівській 
сільській раді (пердплата 
періодичних друкованих 
видань пільговій категорії 

Рішення сесії 
сільської ради 

№22 від 
21.12.2018 року

100,000 100,000

0114082 4082 0829 Інші   заходи в галузі 
культури і мистецтва

Програма "По проведенню
заходів, присвячених
ювілейним датам,
професійним святам на 2017
рік в Галицинівській
сільській раді " (термін дії
продовжено на 2019 рік)

Рішення сесії 
сільської ради 

№10 від 
19.01.2017 року

100,000 100,000



0114082 4082 0829 Інші   заходи в галузі 
культури і мистецтва

Програма підтримки
молодіжної політики на
території Галицинівської
сільської ради (ОТГ) на 2019
- 2023 роки

Рішення сесії 
сільської ради 
від 07.03.2019 

року №8

108,000 108,000

0116013 6013 0620

Забезпечення діяльності 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства

Програма розвитку житлово-
комунального господарства 
та благоустрою населених 
пунктів Галицинівської 
сільської ради у 2018 році ( 
термін дії продовжено на 
2019 рік)

Рішення сесії 
сільської ради 

№9 від 
19.01.2017 року

738,500 13,500 725,000

0116020 6020 0620

Забезпечення 
функціонування 
підприємств, установ та 
організацій, що 
виробляють, виконують 
та/або надають житлово-
комунальні послуги

Програма розвитку житлово-
комунального господарства 
та благоустрою населених 
пунктів Галицинівської 
сільської ради у 2018 році ( 
термін дії продовжено на 
2019 рік)

Рішення сесії 
сільської ради 

№9 від 
19.01.2017 року

2,745,817 2,745,817

0116030 6030 0620 Організація благоустрою
населених пунктів

Програма розвитку житлово-
комунального господарства 
та благоустрою населених 
пунктів Галицинівської 
сільської ради у 2018 році ( 
термін дії продовжено на 
2019 рік)

Рішення сесії 
сільської ради 

№9 від 
19.01.2017 року

14,078,850 14,078,850

0117130 7130 0421 Здійснення заходів з 
землеустрою

Програма здійснення 
землеустрою на території 
Галицинівської сільської 

ради на 2019 рік

Рішення сесії 
сільської ради 

№16 від 
21.12.2018 року

1,022,836 6,000 1,016,836

0117310 7310 0443
Будівництво об'єктів 
житлово-комунального 
господарства

Програма розвитку житлово-
комунального господарства 
та благоустрою населених 

пунктів Галицинівської 
сільської ради у 2018 році ( 
термін дії продовжено на 

2019 рік)

Рішення сесії 
сільської ради 

№8 від 
21.12.2018 року

506,480 506,480 506,480

0117322 7322 0443
Будівництво медичних 
установ та закладів

Програма стабілізації та 
соціально-економічного 

розвитку територій 
Галицинівської сільської 

ради на 2017 рік (термін дії 
продовжено на 2019рік) 

Рішення сесії 
сільської ради 

№9 від 
19.01.2017 року

1,108,680 1,108,680 1,108,680



0117325 7325 0443
Будівництво споруд, установ 
та закладів фізичної культури 
і спорту

Програма розвитку фізичної 
культури і спорту на 

території Галицинівської 
сільської ради (ОТГ) на 2019 

- 2023 роки

Рішення сесії 
сільської ради 

№12 від 
07.03.2019 року

4,117,750 4,117,750 4,117,750

0117370 7370 0490

Реалізація інших заходів 
щодо соціально-
економічного розвитку 
територій

Програма стабілізації та 
соціально-економічного 
розвитку територій 
Галицинівської сільської 
ради на 2017 рік (термін дії 
продовжено на 2019рік) 

Рішення сесії 
сільської ради 

№9 від 
19.01.2017 року

5,128,000 2,460,000 2,668,000 2,668

0118110 8110 0320

Заходи  запобігання та 
ліквідацій надзвичайних 
ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

Програма запобігання та
реагування на надзвичайні
ситуації техногенного і
природного характеру на
території Галицинівської
сільської ради на 2017 рік
(термін дії продовжено на
2019 рік) 

Рішення сесії 
сільської ради 

№11 від 
19.01.2017 року

140,000 100,000 40,000 40,000

0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності 
місцевої пожежної охорони

Програма забезпечення 
пожежної безпеки на 
території Галицинівської 
сільської ради на 2017 рік 
(термін дії продовжено на 
2019 рік) 

Рішення сесії 
сільської ради 

№14 від 
22.12.2017 року

2,351,006 2,351,006

0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за 
рахунок цільових фондів

Програма
"Природоохоронних заходів
по Галицинівській сільській
раді на 2017 рік" (термін дії
продовжено на 2019 рік)

Рішення сесії 
сільської ради 

№16 від 
19.01.2017 року

37,125,281 37,125,281

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого 
бюджету

Програма стабілізації та
соціально-економічного
розвитку територій
Галицинівської сільської
ради на 2017 рік (термін дії
продовжено на 2019рік) -
утримання об'єднаного
трудового архіву

Рішення сесії 
сільської ради 

№9 від 
19.01.2017 року

74,948 74,948



Програма стабілізації та
соціально-економічного
розвитку територій
Галицинівської сільської
ради на 2017 рік (термін дії
продовжено на 2019рік) -
фінансування участі в
районних та обласних
змаганнях спортивних
колективів

Рішення сесії 
сільської ради 

№9 від 
19.01.2017 року

140,131 140,131

Програма стабілізації та
соціально-економічного
розвитку територій
Галицинівської сільської
ради на 2017 рік (термін дії
продовжено на 2019рік) -
утримання КУ ЦБС
Вітовської РДА

Рішення сесії 
сільської ради 

№9 від 
19.01.2017 року

989,028 989,028

Програма стабілізації та
соціально-економічного
розвитку територій
Галицинівської сільської
ради на 2017 рік (термін дії
продовжено на 2019рік) -
утримання 5 шт. од.
інструктора по спорту

Рішення сесії 
сільської ради 

№9 від 
19.01.2017 року

328,510 328,510

Комплексна Програма
соціального захисту
"Турбота" на період до 2020
року по Галицинівській
сільській раді

Рішення сесії 
сільської ради 

№13 від 
22.12.2017 року

115,939 115,939

Разом по сільській раді 75,045,212 27,562,185 47,483,027

0600000

Відділ освіти культури, 
молоді та спорту 
Галицинівської сільської 
ради

0610000

Відділ освіти культури, 
молоді та спорту 
Галицинівської сільської 
ради

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

Комплексна програма
соціального захисту
"Турбота" на період до 2020
року забезпечення
безкоштовним харчуванням
дітей учасників АТО

Рішення сесії 
сільської ради 

№22 від 
21.12.2018 року

123,669 123,669



0611020 1020 0921

Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в тч 
школою – дитячим садком, 
інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

Програма стабілізації та
соціально-економічного
розвитку територій
Галицинівської сільської
ради на 2017 рік (термін дії
продовжено на 2019рік /
забезпечення безкоштовним
харчуванням учнів 1-4 класів

Рішення сесії 
сільської ради 

№9 від 
19.01.2017 року

903,672 903,672

Комплексна програма
соціального захисту
"Турбота" на період до 2020
року забезпечення
безкоштовним харчуванням
дітей учасників АТО, та
тимчасвово переселених осіб,
які навчаються в 5-11 класах
загальноосвітніх закладів

Рішення сесії 
сільської ради 

№22 від 
21.12.2018 року

66,557 66,557

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у 
сфері освіти

Програма "Вчитель"
Галицинівської сільської
ради на 2017 - 2021 роки

Рішення сесії 
сільської ради 

№11 від 
12.07..2017 року

89,960 89,960

Цільва Програма 

"Обдарованість" 

Галицинівської сільської 

ради на 2017 - 2021 роки

Рішення сесії 
сільської ради 

№13 від 
12.07..2017 року

45,500 45,500

Цільова Програма 
"Шкільний автобус" 
Галицинівської сільської 
ради на 2017 - 2021 роки"

Рішення сесії 
сільської ради 

№12 від 
12.07..2017 року

331,700 331,700

Разом по відділу ОКМС 1,561,058 1,561,058
Х Х Х УСЬОГО Х Х 76,606,270 29,123,243 47,483,027

Сільський голова І.В. Назар
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