	Додаток 3 до рішення 
                                                                                                                                       №240-VIII від 12.02.2021

	РОЗПОДІЛ
	видатків місцевого бюджету на 2021 рік
	1551800000 
     (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
	0100000	0	Авангардівська селищна рада 	105362160,00	90744610,00	23203000,00	4224900,00	14567550,00	13979786,00	11793426,00	797374,00	0,00	0,00	13182412,00	119341946,00
	Овідіопольського району Одеської 
	області
	0110000	0	Авангардівська селищна рада	105362160,00	90744610,00	23203000,00	4224900,00	14567550,00	13979786,00	11793426,00	797374,00	0,00	0,00	13182412,00	119341946,00
	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-	24131860,00	24131860,00	18358000,00	313500,00	0,00	260551,00	108000,00	62374,00	0,00	0,00	198177,00	24392411,00
	аналітичне та матеріально-технічне 
	забезпечення діяльності обласної ради, 
	районної ради, районної у місті ради (у 
	разі її створення), міської, селищної, 
	сільської рад
	0112113	2113	0721	Первинна медична допомога 	7678000,00	7678000,00	0,00	0,00	0,00	62500,00	62500,00	0,00	0,00	0,00	62500,00	7740500,00
	населенню, що надається амбулаторно-
	поліклінічними закладами 
	(відділеннями)
	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і	8920000,00	8920000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8920000,00
	 соціального забезпечення
	0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і 	14557900,00	14557900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14557900,00
	мистецтва
	0116013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-	1914400,00	0,00	0,00	0,00	1914400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1914400,00
	каналізаційного господарства
	0116014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття	2645500,00	0,00	0,00	0,00	2645500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2645500,00
	 і відходів
	0116020	6020	0620	Забезпечення функціонування 	5563500,00	0,00	0,00	0,00	5563500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5563500,00
	підприємств, установ та організацій, що
	 виробляють, виконують та/або 
	надають житлово-комунальні послуги
	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених 	24082050,00	24082050,00	0,00	3701400,00	0,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	24114050,00
	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
	0116071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром 	3655800,00	0,00	0,00	0,00	3655800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3655800,00
	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
	0116090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-	569300,00	0,00	0,00	0,00	569300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569300,00
	комунального господарства
	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	150000,00
	0117321	7321	0443	Будівництво-1 освітніх установ та 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2109430,00	2109430,00	0,00	0,00	0,00	2109430,00	2109430,00
	закладів
	0117330	7330	0443	Будівництво-1 інших об`єктів 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2249776,00	2249776,00	0,00	0,00	0,00	2249776,00	2249776,00
	комунальної власності
	0117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2631720,00	2631720,00	0,00	0,00	0,00	2631720,00	2631720,00
	соціально-економічного розвитку 
	територій
	0117413	7413	0451	Інші заходи у сфері автотранспорту	239050,00	20000,00	0,00	0,00	219050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239050,00
	0117650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
	 земельної ділянки чи права на неї
	0117670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб`єктів 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4400000,00	4400000,00	0,00	0,00	0,00	4400000,00	4400000,00
	господарювання
	0117693	7693	0490	Інші заходи, пов`язані з економічною 	699000,00	699000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699000,00
	діяльністю
	0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації 	345000,00	345000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345000,00
	надзвичайних ситуацій та наслідків 
	стихійного лиха
	0118130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої 	7030800,00	7030800,00	4845000,00	210000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	7230800,00
	пожежної охорони
	0118230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та 	2700000,00	2700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2700000,00
	безпеки
	0118330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1883809,00	0,00	585000,00	0,00	0,00	1298809,00	1883809,00
	охорони природних ресурсів
	0118420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової 	530000,00	530000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530000,00
	інформації
	0118710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00

	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
	0600000	0	Відділ освіти,культури,молоді та спорту 	123650760,00	123650760,00	85684600,00	4942170,00	0,00	10224590,00	6198590,00	4026000,00	0,00	0,00	6198590,00	133875350,00
	Авангардівської селищної ради 
	Овідіопольського району Одеської 
	області
	0610000	0	Відділ освіти, культури, молоді та 	123650760,00	123650760,00	85684600,00	4942170,00	0,00	10224590,00	6198590,00	4026000,00	0,00	0,00	6198590,00	133875350,00
	спорту Авангардівської селищної ради
	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній 	878400,00	878400,00	720000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878400,00
	сфері у містах (місті Києві), селищах, 
	селах, територіальних громадах
	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	38000000,00	38000000,00	25469350,00	1739400,00	0,00	4226000,00	200000,00	4026000,00	0,00	0,00	200000,00	42226000,00
	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти 	23300000,00	23300000,00	11915000,00	2264600,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	23340000,00
	закладами загальної середньої освіти
	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти 	48455100,00	48455100,00	39400000,00	0,00	0,00	1420000,00	1420000,00	0,00	0,00	0,00	1420000,00	49875100,00
	закладами загальної середньої освіти
	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів 	4094200,00	4094200,00	3110000,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	4244200,00
	у сфері освіти
	0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з 	55360,00	55360,00	45250,00	0,00	0,00	28090,00	28090,00	0,00	0,00	0,00	28090,00	83450,00
	державного бюджету місцевим 
	бюджетам на надання державної 
	підтримки особам з особливими 
	освітніми потребами
	0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім	675000,00	675000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675000,00
	 заходів з оздоровлення дітей, що 
	здійснюються за рахунок коштів на 
	оздоровлення громадян, які 
	постраждали внаслідок Чорнобильської
	 катастрофи)
	0613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і	65430,00	65430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65430,00
	 соціального забезпечення
	0614081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів 	4169870,00	4169870,00	2355000,00	938170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4169870,00
	в галузі культури і мистецтва
	0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних 	260000,00	260000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260000,00
	зборів і змагань з олімпійських видів 
	спорту
	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна 	3697400,00	3697400,00	2670000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3697400,00
	робота комунальних дитячо-юнацьких 
	спортивних шкіл
	0617321	7321	0443	Будівництво-1 освітніх установ та 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4360500,00	4360500,00	0,00	0,00	0,00	4360500,00	4360500,00
	закладів
	1500000	0	Орган з питань будівництва	2754950,00	2754950,00	2049490,00	54975,00	0,00	13877202,00	13438202,00	0,00	0,00	0,00	13877202,00	16632152,00

	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
	1510000	0	Орган з питань будівництва	2754950,00	2754950,00	2049490,00	54975,00	0,00	13877202,00	13438202,00	0,00	0,00	0,00	13877202,00	16632152,00
	1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній 	2754950,00	2754950,00	2049490,00	54975,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	2804950,00
	сфері у містах (місті Києві), селищах, 
	селах, територіальних громадах
	1517321	7321	0443	Будівництво-1 освітніх установ та 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13373202,00	13373202,00	0,00	0,00	0,00	13373202,00	13373202,00
	закладів
	1517370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00
	соціально-економічного розвитку 
	територій
	1518330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439000,00	439000,00
	охорони природних ресурсів
	3700000	0	Фінансовий відділ Авангардівської с/р	11528900,00	11528900,00	1809040,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	11548900,00
	3710000	0	Орган з питань фінансів	11528900,00	11528900,00	1809040,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	11548900,00
	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній 	2397000,00	2397000,00	1809040,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	2417000,00
	сфері у містах (місті Києві), селищах, 
	селах, територіальних громадах
	3719110	9110	0180	Реверсна дотація	7847900,00	7847900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7847900,00
	3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	884000,00	884000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884000,00
	3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету 	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00
	державному бюджету на виконання 
	програм соціально-економічного 
	розвитку регіонів
	X	X	X	Усього 	243296770,00	228679220,00	112746130,00	9222045,00	14567550,00	38101578,00	31450218,00	4823374,00	0,00	0,00	33278204,00	281398348,00
	Секретар ради	Валентина ЩУР

