
10310200000

(код бюджету) грн.

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Згурівська районна рада 86785,00 86785,00 0,00 0,00

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

Районна програма «Розвитку та збереження архівних документів в КП «Трудовий архів» на період 2018-

2020років»

21.12.2017 №306-

27-УІІ

86785,00
86785,00 0,00 0,00

02 Згурівська районна державна адміністрація 12262172,00 11552072,00 710100,00 710100,00

0212010 2010 0731 Багатопрфільна стаціонарна медична допомога населенню Районна програма  фінансової підтримки КНП «Згурівська центральна районна лікарня» Згурівської 

районної ради на 2019-2024 роки

20.12.2018     

№445-38-УІІ

8693490,00 8548490,00 145000,00 145000,00

0213192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям 

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має 

соціальну спрямованість

Районна Програма фінансової підтримки громадських організацій Згурівської районної ради ветеранів 

війни та праці та Згурівської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів) на 2018-2020 роки

21.12.2017     

№300-27-УІІ

200000,00 200000,00 0,00 0,00

0212111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Районна програма  фінансової підтримки КНП «Згурівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Згурівської районної ради на 2019-2024 роки

20.12.2018     

№446-38-УІІ

2426722,00 2079122,00 347600,00 347600,00

0213112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального 

захисту

  Районна комплексна програма підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на період 

2018-2020 років

21.12.2017 №308-

27-УІІ

5000,00 5000,00 0,00 0,00

0218110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха Районна цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру на 2018-2022 роки

27.11.2018 №425-

37-УІІ,із змінами

564960,00 369460,00 195500,00 195500,00

216040 6040 0620 Заходи, повязані з поліпшенням питної води Програма забезпечення населення Згурівського району питною водою на 2007-2020 роки 25.10.2018 №419-

36-УІІ

22000,00 0,00 22000,00 22000,00

0218220 8220 0380
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Районна Програма підтримки заходів мобілізаційної підготовки на території Згурівського району на 2020 

рік

23.12.2019 №532-

48-УІІ

60000,00 60000,00 0,00 0,00

0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації

Районна програма розвитку інформаційної сфери Згурівського району та висвітлення діяльності 

місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у засобах 

масової інформації на 2020 рік

23.12.2019 №533-

48-УІІ

150000,00 150000,00 0,00 0,00

0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності  центрів соціальних 

служб для сім`ї, дітей та молоді

Районна  програма "Молодь Згурівщини на 2015-2020 роки" 30.12.2014 №358-

48-УІ

70000,00 70000,00 0,00 0,00

0214082 4082 0829 Інші  заходи в галузі культури  і мистецтва Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед  

Згурівським районом, здійснення представницьких та інших заходів на 2016-2020 роки

23.06.2016 №106-

09-УІІ

10000,00 10000,00 0,00 0,00

0212144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий 

діабет та нецукровий діабет

Районна програма забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну на 2020 рік 07.05.2020 №575-

51-УІІ

60000,00 60000,00 0,00 0,00

08 Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації

389570,00 389570,00 0,00 0,00

0813242 3242 1090 Інші  заходи у сфері соціального забезпечення Районна комплексна програма «Турбота» на 2016-2020 роки 25.02.2016      

№45-06-УІІ

84000,00 84000,00 0,00 0,00

0813242 3242 1090 Інші  заходи у сфері соціального забезпечення Районна комплексна Програма соціальної підтримки в Згурівському районі учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та 

учасників Революції Гідності на 2018 - 2020 роки

07.12.2017     

№297-26-УІІ

25000,00 25000,00 0,00 0,00

0813242 3242 1090 Інші  заходи у сфері соціального забезпечення Районна Програма  відшкодування за надання інших передбачених чинним законодавством пільг в 

Згурівському районі на 2019-2020 роки

28.02.2019 №461-

40-УІІ

280570,00 280570,00 0,00 0,00

10 Сектор культури,молоді та спорту райдержадміністрації 25000,00 25000,00 0,00 0,00

1015011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту

Програма розвитку фізичної культури і спорту «Згурівщина спортивна» на 2017-2021 роки 26.04.2017     

№214-17-УІІ

25000,00 25000,00 0,00 0,00

Х Х Х УСЬОГО Х Х 12763527,00 12053427,00 710100,00 710100,00

                        Заступник голови ради                                                                                                                                                                                         В.Є. Шульга

Додаток 7                                                                                  

до рішення сесії Броварської районної ради                                                                     

від 17.12.2020 № 26-3 позач.-VІІІ

Розподіл витрат Згурівського районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році  

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування  згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональ

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Усього Загальний фонд

Спеціальний фондДата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Найменування місцевої / регіональної програми








