Додаток 5
до рішення чотирнадцятої сесії
районної ради сьомого скликання
29 грудня 2017 року № 8-14/VІІ
(у редакції рішення дев’ятнадцятої сесії
районної ради сьомого скликання
28 грудня 2018 року № 9-19/VІІ)
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
районного бюджету у 2018 році
(Грн.)

Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджетів

Код типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету

Код
функціон
альної
класифік
ації
видатків
та
кредитув
ання
бюджету

Найменування головного
розпорядника, відповідального
виконавця бюджетної програми або
напряму видатків згідно з типовою
відомчою/ типовою програмною/
тимчасовою класифікацією видатків
та кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої (регіональної)
програми

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом
загальний та
спеціальний
фонди

0100000

Варвинська районна рада (головний
розпорядник)

143 300

186000

329300

0110000

Варвинська районна рада
(відповідальний виконавець)

143 300

186000

329300

0110150

0111

Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної
ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської,
селищної, сільської рад та їх
виконавчих комітетів

0150

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного
управління

0116082

6082

0610

Придбання житла для окремих
категорій населення відповідно до
законодавства

Програма інформаційного забезпечення
населення Варвинського району на 20172020 року
Нагородження відзнаками Варвинської
районної ради та Варвинської
райдержадміністрації та вшанування осіб за
особливі заслуги на 2016-2020 роки
Районна програма місцевих стимулів для
медичних працівників на 2018-2020 роки
( п.1 . забезпечення службовим житлом
медичних працівників – 105 000 грн.)

130 000

130 000

13 300

13 300

0

105000

105000

2

0117670

7670

0490

0200000

0210000

0212144

0212142

0212152

0212010

021111

0213242

2144

2142

0763

Варвинська районна державна
адміністрація (головний
розпорядник)
Варвинська районна державна
адміністрація (відповідальний
виконавець)
Забезпечення централізованих заходів
з лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет

0763

Забезпечення програми і
централізованих заходів боротьби з
туберкульозом

0763

Інші програми та заходи у сфері
охорони здоров»я

2152

2010

Внески до статутного капіталу
суб»єктів господарювання

0731

2111

0725

3242

1090

Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню

Первинна
медична
допомога
населенню, що надається центрами
первинної
медичної
(медикосанітарної) допомоги.

Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення

Програма
фінансової
комунального підприємства
Варвинської районної ради

підтримки
«Добробут»

81000

81000

1 840 500

30 000

1870500

1 840 500

30 000

1870500
963300

Цукровий діабет на 2016-2018 роки

963300

Програма протидії захворюванню на
туберкульоз у 2017-2018 роках

40700

40700

30000

30000

Районна програма місцевих стимулів для
медичних працівників на 2018-2020 роки
(п.5. оплата за навчання лікарів-інтернів в
інтернатурі – 30 000грн.)
Програма соціального захисту окремих
категорій громадян на 2016-2020 роки.
(п. 3 на безкоштовне стаціонарне лікування
військовослужбовців, які брали участь в
АТО – 15000 грн., п. 2 на безоплатний
відпуск лікарських засобів за рецептами
лікарів відповідно до постанови КМУ
№1303 від 17.08.1998 р. – 17500 грн., п.17 на
забезпечення осіб з інвалідністю техн. та
іншими засобами відповідно до постанови
КМУ №1301 від 03.12.2009 р. – 10000 грн.,)
Програма соціального захисту окремих
категорій громадян на 2016-2020 роки.
(на безоплатний відпуск лікарських засобів
за рецептами лікарів відповідно до
постанови КМУ №1303 від 17.08.1998 р
17500 грн.)
Програма соціального захисту окремих
категорій громадян на 2016-2020 роки
( На надання матеріальної допомоги
потерпілим та учасникам ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС передбачені кошти
в сумі 20000 грн., п.6. надання матеріальної
допомоги особам з інвалідністю внаслідок
поранень одержаних внаслідок участі в АТО
– 140000 грн., п. 16 надання допомоги

42500

42500

17500

17500

165000

165000

3
жителям району, які постраждали в наслідок
надзвичайної ситуації, стихійного лиха
(Попсуй Л.Я., с. Озеряни – 5000 грн.)

0213123

0213112

3123

3112

1040

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

Комплексна районна програма підтримки
сім»ї, гендерної рівності та протидії торгівлі
людьми.

5000

5000

Заходи державної політики з питань
дітей та їх соціального захисту

Програма попередження дитячої
безпритульності та бездіяльності, розвитку
сімейних форм виховання дітей-сиріт,дітей
позбавлення батьківського піклування на
2017-2021 роки

40 000

40 000

Районна програма “Молодь Варвинщини на
2016-2020 роки»”

12 000

12 000

26 000

26 000

29500

29500

130 000

130 000

35 000

35 000

34000

34 000

140000

140000

Здійснення заходів та реалізація
проектів на виконання Державної
цільової соціальної програми “Молодь
України”
Проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань з олімпійських видів
спорту
Проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань з неолімпійських видів
спорту

0213131

3131

1040

0215011

5011

0810

0215012

5012

0810

0218410

8410

0830

Сприяння діяльності телебачення і
радіомовлення

0218110

8110

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха

0210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного
управління

0210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного
управління

0218831

8831

1060

Надання кредиту

0218220

8220

Заходи та робота з мобілізаційної
підготовки місцевого значення
0380

Програма розвитку фізичної культури і
спорту Варвинського району на 2017-2020
роки
Програма розвитку фізичної культури і
спорту Варвинського району на 2017-2020
роки
Програма інформаційного забезпечення
населення Варвинського району на 20162020 року
Цільову соціальну програму розвитку
цивільного захисту Варвинського району на
2016-2020 роки
Нагородження відзнаками Варвинської
районної ради та Варвинської
райдержадміністрації та вшанування осіб за
особливі заслуги на 2016-2020 роки
Програма розвитку та забезпечення
функціонування районного трудового архіву
на 2016-2020 роки
Програма підтримки індивідуального
житлового будівництва та розвитку
особистого селянського господарства
„Власний дім” на 2016-2020 роки
Цільова програма територіальної оборони,
мобілізаційної підготовки місцевого
значення та забезпечення заходів,
пов»язаних із виконанням військового
обов»язку, призовом громадян УкраЇни на
строкову військову службу за контрактом та
військову службу в резерві до лав Збройних

50000

80000

30 000

80 000

80000

4
Сил України та інших військових
формувань на 2017 – 2018 роки.

0600000
0610000

0611020

1020

0921

0611020

1020

0921

0611162

1162

0990

0800000

0810000

0813161

0813032
0813242

Відділ освіти Варвинської районної
державної адміністрації (головний
розпорядник)
Відділ освіти Варвинської районної
державної адміністрації
(відповідальний виконавець)
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними
закладами (в т.ч. школою-дитячим
садком, iнтернатом при школi),
спецiалiзованими школами,
лiцеями,гiмназiями, колегіумами.
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними
закладами (в т.ч. школою-дитячим
садком, iнтернатом при школi),
спецiалiзованими школами,
лiцеями,гiмназiями, колегіумами.

Інші програми та заходи у сфері
освіти
Управління соціального захисту
населення Варвинської районної
державної адміністрації (головний
розпорядник)
Управління соціального захисту
населення Варвинської районної
державної адміністрації
(відповідальний розпорядник)
Забезпечення соціальними послугами
громадян похилого віку , інвалідів,
дітей-інвалідів, хворих , які не здатні
до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги, фізичними
особами

3160

1010

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян
з оплати послуг зв'язку

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

1348344

1348344

1348344

1348344

Районна програма „Дитяче харчування” на
2016-2020 роки

1186044

1186044

Програма оздоровлення та відпочинку дітей
Варвинського району на 2016-2020 роки
( утримання пришкільних таборів
відпочинку (харчування))-153300 грн.;

153300

153300

Програма розвитку позашкільної освіти та
підтримки обдарованої молоді на період до
2020 року.( п.5 розділу 6.- 9 000 грн.)

9000

9000

292600

292600

292600

292600

135 300

135 300

99300

99300

20000

20000

Програма соціального захисту окремих
категорій громадян на 2016-2020 роки
Програма соціального захисту окремих
категорій громадян на 2016-2020 роки
(п.15 програми –99300 грн.)
Програма соціального захисту окремих
категорій громадян на 2016-2020 роки
(п.7. програми – 20000 грн.)

5

0813180

3180

0810180

0180

1060

Інша діяльність
управління

3710000

3719800

у

сфері

державного

Програма соціального захисту окремих
категорій громадян на 2016-2020 роки ( п.11
програми – 13000 грн.)

36000

36000

Програма інформатизації Варвинського
району на 2018-2020 роки

2000

2000

Фінансове
управління
Варвинської районної державної
адміністрації
(головний
госпорядник)
Фінансове
управління
Варвинської районної державної
адміністрації
(відповідальний
виконавець )
Субвенція з місцевого бюджету На виконання Програми економічного і
державному
бюджету
на соціального розвитку Варвинського району
виконання програм соціально- на 2018 рік в рамках реалізації Програми
забезпечення пожежної безпеки на
економічного розвитку регіонів.

3700000

3719800

Надання пільг населенню (крім ветеранів
війни і праці, військової служби, органів
внутрішніх справ та громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи)
на
оплату
житловокомунальних послуг

9800

9800

0180

0180

Субвенція з місцевого бюджету
державному
бюджету
на
виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів.

Всього

Начальник фінансового управління

території Варвинського району на 2016 –
2020 роки. (3-му державному пожежнорятувальному загону Управління Державної
служби з надзвичайних ситуацій у
Чернігівської області в сумі 100 000 грн.,на
забезпечення пожежної безпеки населення
району)
На виконання Програми економічного і
соціального розвитку Варвинського району
на 2018 рік , в рамках п. 5 Програми
інформатизації Варвинського району на
2018-2020 роки (фінансовому управлінню
РДА – 16 000 грн., управлінню соціального
захисту населення РДА – 161 825 грн.)

57825

220000

277825

57825

220000

277825

0

100000

100000

57825

120000

177825

3 682 569

436 000

4 118 569

О.А.Гмиря

