	Додаток  №2
	до рішення сесії
	від 24.12.2020 №151-VIII
	РОЗПОДІЛ
	видатків місцевого бюджету на 2020 рік
	5123755200	(код бюджету)	(грн)
	Код 	Код 	Код 	Найменування головного розпорядника 	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
	Програмної	Типової 	Функціона	коштів місцевого бюджету/ 	
	 класифіка	програмної 	льної 	відповідального виконавця, 		видатки 	з них	видатки 		у тому 	видатки 	з них	видатки 	Разом
	ції 	класифікац	класифікац	найменування бюджетної програми згідно		споживанн	розвитку		числі 	споживанн	розвитку
	видатків та	ії видатків 	ії видатків 	 з Типовою програмною класифікацією 	усього	я	оплата 	комунальні	усього	бюджет 	я	оплата 	комунальні
	 кредитува	та 	та 	видатків та кредитування місцевого 	праці	 послуги та 	розвитку	праці	 послуги та 
	ння 	кредитуван	кредитуван	бюджету	енергоносії	енергоносії
	місцевого 	ня 	ня бюджету
	бюджету	місцевого 
	бюджету
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X	X	X	Авангардівська селищна рада 	79655696,00	73830296,00	17615600,00	2812980,00	5775400,00	83694430,00	82645504,00	318796,00	0,00	0,00	83375634,00	163350126,00
	Овідіопольського району Одеської 
	області
	X	X	X	Авангардівська селищна рада	79655696,00	73830296,00	17615600,00	2812980,00	5775400,00	83694430,00	82645504,00	318796,00	0,00	0,00	83375634,00	163350126,00
	X	X	X	Організаційне, інформаційно-	19114000,00	19114000,00	13915600,00	308420,00	0,00	1630396,00	800000,00	280396,00	0,00	0,00	1350000,00	20744396,00
	аналітичне та матеріально-технічне 
	забезпечення діяльності обласної 
	ради, районної ради, районної у місті 
	ради (у разі її створення), міської, 
	селищної, сільської рад
	X	X	X	Проведення місцевих виборів	525286,00	525286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525286,00
	X	X	X	Первинна медична допомога 	7082000,00	7082000,00	0,00	0,00	0,00	285000,00	285000,00	0,00	0,00	0,00	285000,00	7367000,00
	населенню, що надається 
	амбулаторно-поліклінічними 
	закладами (відділеннями)
	X	X	X	Інші заходи у сфері соціального 	6050000,00	6050000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6050000,00
	захисту і соціального забезпечення
	X	X	X	Інші заходи в галузі культури і 	10110000,00	10110000,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	10360000,00
	мистецтва
	X	X	X	Інша діяльність, пов`язана з 	3705000,00	0,00	0,00	0,00	3705000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3705000,00
	експлуатацією об`єктів житлово-
	комунального господарства
	X	X	X	Забезпечення функціонування 	200000,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00
	підприємств, установ та організацій, 
	що виробляють, виконують та/або 
	надають житлово-комунальні 
	X	X	X	Організація благоустрою населених 	8790495,00	8790495,00	0,00	2204560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8790495,00
	пунктів

	Код 	Код 	Код 	Найменування головного розпорядника 	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
	Програмної	Типової 	Функціона	коштів місцевого бюджету/ 	
	 класифіка	програмної 	льної 	відповідального виконавця, 		видатки 	з них	видатки 		у тому 	видатки 	з них	видатки 	Разом
	ції 	класифікац	класифікац	найменування бюджетної програми згідно		споживанн	розвитку		числі 	споживанн	розвитку
	видатків та	ії видатків 	ії видатків 	 з Типовою програмною класифікацією 	усього	я	оплата 	комунальні	усього	бюджет 	я	оплата 	комунальні
	 кредитува	та 	та 	видатків та кредитування місцевого 	праці	 послуги та 	розвитку	праці	 послуги та 
	ння 	кредитуван	кредитуван	бюджету	енергоносії	енергоносії
	місцевого 	ня 	ня бюджету
	бюджету	місцевого 
	бюджету
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X	X	X	Відшкодування різниці між розміром 	1287200,00	0,00	0,00	0,00	1287200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1287200,00
	ціни (тарифу) на житлово-
	комунальні послуги, що 
	затверджувалися або погоджувалися
	 рішенням місцевого органу 
	виконавчої влади та органу 
	місцевого самоврядування, та 
	розміром економічно обґрунтованих 
	витрат на їх виро
	X	X	X	Придбання житла для окремих 	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	900000,00	900000,00	0,00	0,00	0,00	900000,00	930000,00
	категорій населення відповідно до 
	законодавства
	X	X	X	Будівництво об`єктів житлово-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4742200,00	4742200,00	0,00	0,00	0,00	4742200,00	4742200,00
	комунального господарства
	X	X	X	Будівництво освітніх установ та 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19089649,00	19089649,00	0,00	0,00	0,00	19089649,00	19089649,00
	закладів
	X	X	X	Будівництво медичних установ та 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150006,00	150006,00	0,00	0,00	0,00	150006,00	150006,00
	закладів
	X	X	X	Будівництво споруд, установ та 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4432931,00	4432931,00	0,00	0,00	0,00	4432931,00	4432931,00
	закладів фізичної культури і спорту
	X	X	X	Будівництво1 інших об`єктів 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16320210,00	16320210,00	0,00	0,00	0,00	16320210,00	16320210,00
	комунальної власності
	X	X	X	Виконання інвестиційних проектів за	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17202734,00	17202734,00	0,00	0,00	0,00	17202734,00	17202734,00
	 рахунок субвенцій з інших бюджетів
	X	X	X	Реалізація інших заходів щодо 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13267871,00	13267871,00	0,00	0,00	0,00	13267871,00	13267871,00
	соціально-економічного розвитку 
	територій
	X	X	X	Інші заходи у сфері автотранспорту	583200,00	0,00	0,00	0,00	583200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583200,00
	X	X	X	Проведення експертної грошової 	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
	оцінки земельної ділянки чи права 
	на неї
	X	X	X	Внески до статутного капіталу 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2010378,00	2010378,00	0,00	0,00	0,00	2010378,00	2010378,00
	суб`єктів господарювання
	X	X	X	Інші заходи, пов`язані з економічною 	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00
	діяльністю
	X	X	X	Забезпечення діяльності місцевої 	5506000,00	5506000,00	3700000,00	300000,00	0,00	255000,00	255000,00	0,00	0,00	0,00	255000,00	5761000,00
	пожежної охорони
	X	X	X	Інші заходи громадського порядку та 	2200000,00	2200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2200000,00
	безпеки
	X	X	X	Інша діяльність у сфері екології та 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218530,00	0,00	38400,00	0,00	0,00	180130,00	218530,00
	охорони природних ресурсів
	X	X	X	Інші заходи у сфері засобів масової 	420000,00	420000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420000,00
	інформації

	Код 	Код 	Код 	Найменування головного розпорядника 	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
	Програмної	Типової 	Функціона	коштів місцевого бюджету/ 	
	 класифіка	програмної 	льної 	відповідального виконавця, 		видатки 	з них	видатки 		у тому 	видатки 	з них	видатки 	Разом
	ції 	класифікац	класифікац	найменування бюджетної програми згідно		споживанн	розвитку		числі 	споживанн	розвитку
	видатків та	ії видатків 	ії видатків 	 з Типовою програмною класифікацією 	усього	я	оплата 	комунальні	усього	бюджет 	я	оплата 	комунальні
	 кредитува	та 	та 	видатків та кредитування місцевого 	праці	 послуги та 	розвитку	праці	 послуги та 
	ння 	кредитуван	кредитуван	бюджету	енергоносії	енергоносії
	місцевого 	ня 	ня бюджету
	бюджету	місцевого 
	бюджету
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X	X	X	Резервний фонд	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
	X	X	X	Реверсна дотація 	9265200,00	9265200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9265200,00
	X	X	X	Субвенція з місцевого бюджету на 	1989400,00	1989400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1989400,00
	здійснення переданих видатків у 
	сфері охорони здоров`я за рахунок 
	коштів медичної субвенції
	X	X	X	Субвенція з місцевого бюджету на 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	800000,00
	співфінансування інвестиційних 
	проектів
	X	X	X	Інші субвенції з місцевого бюджету	1747915,00	1747915,00	0,00	0,00	0,00	2139525,00	2139525,00	0,00	0,00	0,00	2139525,00	3887440,00
	X	X	X	Субвенція з місцевого бюджету 	750000,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750000,00
	державному бюджету на виконання 
	програм соціально-економічного 
	розвитку регіонів
	X	X	X	Відділ освіти, культури, молоді та 	64051516,00	64051516,00	41998125,00	3203100,00	0,00	10341045,00	9558945,00	782100,00	0,00	0,00	9558945,00	74392561,00
	спорту Авангардівської селищної 
	ради
	X	X	X	Орган з питань освіти і науки	64051516,00	64051516,00	41998125,00	3203100,00	0,00	10341045,00	9558945,00	782100,00	0,00	0,00	9558945,00	74392561,00
	X	X	X	Надання дошкільної освіти	17797428,00	17797428,00	11180027,00	1140000,00	0,00	1183163,00	401063,00	782100,00	0,00	0,00	401063,00	18980591,00
	X	X	X	Надання загальної середньої освіти 	38205428,00	38205428,00	26133098,00	1324500,00	0,00	3576592,00	3576592,00	0,00	0,00	0,00	3576592,00	41782020,00
	закладами загальної середньої освіти 
	(у тому числі з дошкільними 
	підрозділами (відділеннями, групами))
	X	X	X	Забезпечення діяльності інших 	3025000,00	3025000,00	2050000,00	0,00	0,00	220000,00	220000,00	0,00	0,00	0,00	220000,00	3245000,00
	закладів у сфері освіти
	X	X	X	Оздоровлення та відпочинок дітей 	49000,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49000,00
	(крім заходів з оздоровлення дітей, 
	що здійснюються за рахунок коштів 
	на оздоровлення громадян, які 
	постраждали внаслідок 
	Чорнобильської катастрофи)
	X	X	X	Інші заходи у сфері соціального 	70860,00	70860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70860,00
	захисту і соціального забезпечення
	X	X	X	Забезпечення діяльності інших 	2098800,00	2098800,00	910000,00	738600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2098800,00
	закладів в галузі культури і мистецтва
	X	X	X	Проведення навчально-	260000,00	260000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260000,00
	тренувальних зборів і змагань з 
	олімпійських видів спорту
	X	X	X	Утримання та навчально-	2545000,00	2545000,00	1725000,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	2575000,00
	тренувальна робота комунальних 
	дитячо-юнацьких спортивних шкіл

	Код 	Код 	Код 	Найменування головного розпорядника 	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
	Програмної	Типової 	Функціона	коштів місцевого бюджету/ 	
	 класифіка	програмної 	льної 	відповідального виконавця, 		видатки 	з них	видатки 		у тому 	видатки 	з них	видатки 	Разом
	ції 	класифікац	класифікац	найменування бюджетної програми згідно		споживанн	розвитку		числі 	споживанн	розвитку
	видатків та	ії видатків 	ії видатків 	 з Типовою програмною класифікацією 	усього	я	оплата 	комунальні	усього	бюджет 	я	оплата 	комунальні
	 кредитува	та 	та 	видатків та кредитування місцевого 	праці	 послуги та 	розвитку	праці	 послуги та 
	ння 	кредитуван	кредитуван	бюджету	енергоносії	енергоносії
	місцевого 	ня 	ня бюджету
	бюджету	місцевого 
	бюджету
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X	X	X	Будівництво освітніх установ та 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4926290,00	4926290,00	0,00	0,00	0,00	4926290,00	4926290,00
	закладів
	X	X	X	Будівництво установ та закладів 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405000,00	405000,00	0,00	0,00	0,00	405000,00	405000,00
	культури
	X	X	X	Орган з питань фінансів	187630,00	187630,00	129200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187630,00
	X	X	X	Орган з питань фінансів	187630,00	187630,00	129200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187630,00
	X	X	X	Керівництво і управління у 	187630,00	187630,00	129200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187630,00
	відповідній сфері у містах (місті 
	Києві), селищах, селах, об`єднаних 
	територіальних громадах
	X	X	X	Усього 	143894842,00	138069442,00	59742925,00	6016080,00	5775400,00	94035475,00	92204449,00	1100896,00	0,00	0,00	92934579,00	237930317,00





	Секретар ради	Валентина ЩУР

