
Додаток 5

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм у 2020 році
18528000000 (грн)

Усього

Спеціальний фонд

усього

0100000 Чупахівська селищна рада 1,712,000 1,712,000 0 0
0110000 Чупахівська селищна рада 1,712,000 1,712,000 0 0

0112111 2111 0726 900,000 900,000

0112111 2111 0726 200,000 200,000

0116030 6030 0620 600,000 600,000

0117610 7610 0411 12,000 12,000

0600000 5,430 5,430 5,430 0 0

0610000 5,430 5,430 5,430 0

до рішення ________сесії сьомого скликання Чупахівської селищної 
ради від _________ року

"Про бюджет Чупахівської селищної об'єднаної територіальної 
громади на 2020 рік"

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
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

Найменування місцевої / 
регіональної програми

Дата та номер документа, 
яким затверджено місцеву 

регіональну програму

Загальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

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

Програма фінансової підтримки 
Комунального некомерційного 
підпритємства "Центр первинної 
медико-санітарної допомоги" 
Чупахівської селищної ради на 
2020 рік

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

Програма забезпечення медичною 
стоматологічною допомогою 
населення Чупахівської обєднаної 
територіальної громади на 2019-
2021 роки

Організація благоустрою 
населених пунктів

Програма благоустрою на 
території Чупахівської селищної 
ради на 2020 рік 

Рішення двадцять першої 
сесії сьомого скликанння 
Чупахівської селищної 
ради від 27.11.2019 року

Сприяння розвитку  малого та 
середнього підприємництва

Програма розвитку малого та 
середнього підприємництва 
Чупахівської селищної ради на 
2018-2020 роки

Рішення восьомої сесії 
сьомого скликання 
Чупахівської селищної 
ради від 22.06.2018 року

Відділ освіти, молоді та спорту 
Чупахівської селищної ради

Відділ освіти, молоді та спорту 
Чупахівської селищної ради



0611162 1162 0990 5,430 5,430 0

Усього 1,717,430 1,717,430

Секретар селищної ради                                                                                               М.М.Маслюк

Інші програми і заходи у сфері 
освіти

Прогрма надання допомоги дітям-
сиротам і дітям, позбавленим 
батьківського піклування, яким 
виповнилось 18 років на 2019-
2020 роки

Рішення двадцять першої 
сесії сьомого скликанння 
Чупахівської селищної 
ради від 27.11.2019 року
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