
Додаток 6

11529000000

(код бюджету) (грн.)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000
Аджамська сільська рада Кропивницького 

району Кіровоградської області
2 276 100 2 276 100 - -

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 соціально-

економічного розвитку

рішення сесії 

№40 

від22.12.2020

16 500 16 500 - -

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

програма соціально-

економічного розвитку

рішення сесії 

№40 

від22.12.2020

152 000 152 000 - -

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
програма соціально-

економічного розвитку

рішення сесії 

№40 

від22.12.2020

230 000 230 000 - -

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
програма соціально-

економічного розвитку

рішення сесії 

№40 

від22.12.2020

350 000 350 000 - -

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

програма соціально-

економічного розвитку

рішення сесії 

№40 

від22.12.2020

1 370 000 1 370 000 - -

0118130 8130 0320
Забезпечення діяльності місцевої пожежної 

охорони

програма соціально-

економічного розвитку

рішення сесії 

№40 

від22.12.2020

157 600 157 600 - -

0600000
Відділ освіти, молоді та спорту, культури та 

туризму Аджамської сільської ради
3 584 170 1 558 822 2 025 348 2 025 348

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти
програма соціально-

економічного розвитку

рішення сесії 

№40 

від22.12.2020

547 491 547 491 - -

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти

програма соціально-

економічного розвитку

рішення сесії 

№40 

від22.12.2020

1 902 831 902 831 1 000 000 1 000 000

до рішення Аджамської сільської ради 

"Про бюджет Аджамської сільської територіальної громади на 2021 рік  "

рішення № 40 від 22 грудня 2020 року

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

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

Спеціальний фонд



0611080 1080 0960
Надання спеціальної освіти мистецькими 

школами

програма соціально-

економічного розвитку

рішення сесії 

№40 

від22.12.2020

1 025 000 25 000 1 000 000 1 000 000

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами

програма соціально-

економічного розвитку

рішення сесії 

№40 

від22.12.2020

5 348 - 5 348 5 348

0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
програма соціально-

економічного розвитку

рішення сесії 

№40 

від22.12.2020

52 000 32 000 20 000 20 000

0614060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів

програма соціально-

економічного розвитку

рішення сесії 

№40 

від22.12.2020

51 500 51 500 - -

3700000
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВІДДІЛ 

АДЖАМСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
230 800 230 800 - -

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма фінансової підтримки 

закладів первинної медицини 

розташованих на території 

Аджамської територіальної 

громади

Рішення сесії 

сільської ради 

від 22 грудня 

2020 року № 

40

230 800 230 800 - -

X X X УСЬОГО X X 6 091 070 4 065 722 2 025 348 2 025 348

Секретар                                                      Людмила Крикуненко 


