Додаток 6
до рішення 6 сесії районної ради 7 скликання
від 26.04.2016 року №104
Зміни
у додаток 4 "Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2016 році" рішення районної ради від 17 грудня 2015 року № 18
"Про районний бюджет на 2016 рік"

Назва головного розпорядника коштів

Код тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місц.бюдж.

(тис.грн.)
Код типової
відомчої
класифікації
видатків
місцевих
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів

1
01

2
РАЙОННА РАДА

010116

Органи місцевого самоврядування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

3

4
492,23700

5

6
20,00000

7
512,23700

Районна комплексна цільова програма
підтримки учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей, а також інших
верств населення Іллінецького району, які
потребують соціального захисту, на 20162017 роки

92,23700

92,23700

250344

Комплексна оборонно-правоохоронна
програма Іллінецького району на
2016—2020 роки «Безпечна Іллінеччина –
Субвенцiя з мiсцевого бюджету державному
взаємна відповідальність влади та громад»
бюджету на виконання програм соцiально(управління служби безпеки у Вінницькій
економiчного та культурного розвитку
області - 70,000 тис. грн., Іллінецькому
регiонiв
відділенню Гайсинського відділення поліції
- 60,000 тис. грн., Іллінецький об'єднаний
військовий комісаріат - 40,000 тис. грн.).

170,00000

170,00000

250344

Комплексна програма мобілізації зусиль
органів виконавчої влади та місцевого
Субвенцiя з мiсцевого бюджету державному
самоврядування, державної податкової
бюджету на виконання програм соцiальнослужби району щодо забезпечення
економiчного та культурного розвитку
надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2012
регiонiв
– 2016 роки (зі змінами) Іллінецька
об'єднана податкова інспекція Головного
упрапвління ДФС у Вінницькій області

40,00000

40,00000

250344

Субвенцiя з мiсцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соцiальноекономiчного та культурного розвитку
регiонiв

Районна програма забезпечення виконання
Іллінецькою районною державною
адміністрацією повноважень, делегованих
районною радою на 2016 рік (Іллінецька
районна державна адміністрація - 110,000
тис. грн., фінансове управління
райдержадміністрації - 40,000 тис. грн.,
управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації - 10,000 тис. грн.,
управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації – 30,000
тис. грн.)

03

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

190,00000

Районна програма забезпечення
виконання Іллінецькою
районною державною
адміністрацією повноважень,
делегованих районною радою
на 2016 рік (Іллінецька районна
державна адміністрація - 20,000
тис. грн.)

71,00000
Програма Розвитку первинної
медико-санітарної допомоги на
засадах сімейної медицини в
Іллінецькому районні на 20162018 роки

20,00000

210,00000

80,00000

151,00000

80,00000

80,00000

080800

Центри первинної медичної (медикосанітарної) допомоги

091209

Фінансова підтримка громадських
організацій інвалідів і ветеранів

10

ВІДДІЛ ОСВІТИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий
садок, інтернат при школі), спеціалізовані
школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

070401

Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз
позашкiльної роботи з дiтьми

Комплексна програма розвитку
освітньої галузі Іллінецького
району на 2016-2020 роки

30,00000

30,00000

180107

Фiнансування енергозберiгаючих заходiв

Комплексна програма розвитку
освітньої галузі Іллінецького
району на 2016-2020 роки

924,21800

924,21800

15

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

0,00000

63,53000

090412

76

250380

Районна комплексна цільова програма
підтримки учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей, а також інших
верств населення Іллінецького району, які
потребують соціального захисту, на 20162017 роки

71,00000

0,00000

2 638,28500

2 638,28500

Комплексна програма розвитку
освітньої галузі Іллінецького
1 684,06700
району на 2016-2020 роки

1 684,06700

63,53000

Районна комплексна цільова програма
підтримки учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей, а також інших
верств населення Іллінецького району, які
потребують соціального захисту, на 20162017 роки(50,000 тис.грн. - для виплати
адресної допомоги окремим категоріям
Інші видатки на соціальний захист населення
громадян та допомоги членам сімей
загиблих (померлих) учасників АТО, 4,530
тис.грн. - для виплати матеріальної
допомоги учасникам ліквідації аварії на
ЧАЕС, 9,000 тис.грн. - на надання
соціальної грошової допомоги членам сімей
загиблих учасників АТО для компенсації за
пільговий проїзд)
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Інші субвенції

71,00000

63,53000

63,53000

100,00000
Регіональна програма підтримки
індивідуального житлового будівництва
«Власний дім»

Всього видатків:

100,00000

Програма економічного і
соціального розвитку
Іллінецького району на 2016 рік

726,76700

Заступник голови районної ради

В.Швець

274,00000

374,00000

274,00000

374,00000

3 012,28500

3 739,05200

