
Додаток 5
до рішення районної ради
від 26.12.2019 р. № 846 

грн.

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Районна рада (головний розпорядник) 5 826 330 5 826 330

01 Районна рада (відповідальний 
виконавець) 5 388 630 5 388 630

0112144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих 
на цукровий та нецукровий діабет Програма "Цукровий та нецукровий  діабет" Рішення сесії районної ради 

від 02.02.18 р.№ 510 100 000 100 000

0112145 2145 0763 Централізовані заходи з лікування 
онкологічних хворих

Програма боротьби з онкологічними 
захворюваннями 

Рішення сесії районної ради 
від 02.07.18 р.№591 417 500 417 500

0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони
здоров’я 2 760 942 2 760 942

Програма розвитку сімейної медицини у 
Виноградівському районі 

Рішення сесії районної ради 
від 27.12.18 р.№ 680 2 028 625 2 028 625

Програма зміцнення матеріально-технічної 
бази закладів охорони здоров"я комунальної 
власності району 

Рішення сесії районної ради 
від 02.02.18 р.№ 518 46 390 46 390

Програма розвитку та вдосконалення 
нефрологічної служби в районі

Рішення сесії районної ради 
від 02.02.18 р.№ 510 178 400 178 400

Програма репродуктивне здоров"я населення 
Виноградівського району

Рішення сесії районної ради 
від 02.02.18 р.№ 517 40 000 40 000

Програма протиепідемічних заходів та 
боротьба з інфекційними хворобами в районі 

Рішення сесії районної ради 
від 12.07.18 р.№ 592 142 800 142 800

Програма забезпечення дітей-інвалідів району 
життєвонеобхідними медичними препаратами 
та виробами медичного призначення

Рішення сесії районної ради 
від 12.07.18 р.№ 596 324 727 324 727

0116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-
комунального господарства 1 701 960 1 701 960

7303200000

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджет

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

Спеціальний фонд

Загальний фондУсього

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

(код бюджету)

Дата та номер документа,яким 
затверджено місцеву регіональну 

програму
Найменування місцевої /регіональної/ програми

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/відповідального виконавця,найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

1



усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджет

Спеціальний фонд

Загальний фондУсього

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Дата та номер документа,яким 
затверджено місцеву регіональну 

програму
Найменування місцевої /регіональної/ програми

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/відповідального виконавця,найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Програма матерільно-технічного забезпечення  
утримання адмінбудинку та будівель районної 
ради і прилеглих до них територій 

Рішення сесії районної ради 
від 15.01.16 р.№ 69 1 468 459 1 468 459

Програма забезпечення процесу приватизації 
та утримання об"ектів , що знаходяться в 
комунальній власності територіальних громад 

Рішення сесії районної ради 
від 16.01.18 р.№ 501 133 501 133 501

Програма збереження та підтримки в 
належному стані  обектів і майна спільної 
власності  територіальних громад сіл, 
селищ,міста Виноградівського району

Рішення сесії районної ради 
від 04.09.18 р.№ 577 100 000 100 000

0117630 7630 0470 Реалізація програм і заходів в галузі 
зовнішньоекономічної діяльності 324 727 324 727

Програма іноваційно-інвестиційного розвитку 
Виноградівщини 

Рішення сесії районної ради 
від 15.01.16 р.№ 63 144 727 144 727

Програма з реалізації на території 
Виноградівського району проекту Програми 
транскордонного співробітництва Польща - 
Білорусь- Україна 2014-2020 "Карпатська 
академія спадщини виноробства"

Рішення сесії районної ради 
від 26.07.19 р.№ 760 180 000 180 000

0118420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової 
інформації

Програма забезпечення інформаційної діяльності 
районної ради 

Рішення сесії районної ради 
від 21.12.17 р.№ 483 83 501 83 501

02

Комунальна установа "Центр з 
обслуговування закладів освіти 
Виноградівського району" 
(відповідальний виконавець)

437 700 437 700

0121162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 437 700 437 700

Програма фінансової підтримки загально-
освітніх навчальних  закладів усіх форм 
власності Виноградівського району 

Рішення сесії районної ради 
від 21.12.17 р.№ 479 337 700 337 700

Програма "Обдаровані діти" Рішення сесії районної ради 
від 15.01.16 р.№ 56 100 000 100 000
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усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджет

Спеціальний фонд

Загальний фондУсього

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Дата та номер документа,яким 
затверджено місцеву регіональну 

програму
Найменування місцевої /регіональної/ програми

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/відповідального виконавця,найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

0200000 02 Райдержадміністрація (головний 
розпорядник) 2 478 400 1 578 400 900 000

0210000 02 Райдержадміністрація                      
(відповідальний виконавець) 2 478 400 1 578 400 900 000

0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Програма подолання бідності у 
Виноградівському  районі 

Рішення сесії районної ради 
від 15.01.16 р.№ 57 52 700 52 700

0215062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

 Програма розвитку футболу у Виноградівському 
районі 

Рішення сесії районної ради 
від 15.01.16 р.№ 71 440 900 440 900

0217110 7110 0421 Реалізація програм в галузі сільського 
господарства

Програма розвитку та підтримки тваринництва в 
районі 

Рішення сесії районної ради 
від 15.01.16 р.№ 61 16 700 16 700

0217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

Програма формування позитивного 
інвестиційного іміджу р-ну, розширення економ. 
зв"язків з сусідніми регіонами з  метою залучення 
іноземних інвестицій та вирішення соціально-
економічних проблем р-ну 

Рішення сесії районної ради 
від 15.01.16 р.№ 66 200 000 200 000

0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету

Програма будівництва, реконструкції, ремонту та 
утримання місцевих автомобільних доріг 
загального користування у Виноградівському 
районі

Рішення сесії районної ради 
від 19.12.18 р.№ 667 144 000 144 000

0217622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі 
туризму та курортів

Програма розвитку туризму та  курортів  
Виноградівського району 

Рішення сесії районної ради 
від 17.03.16р.№ 105 89 170 89 170

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

Програма розвитку системи  зв"язку, опов. та 
інформат.цив. захисту  Виноградівського р-ну 

Рішення сесії районної ради 
від15.01.16р.№ 62 32 470 32 470

0218410 8410 0830
Фінансова підтримка засобів масової 
інформації

Програма фінансової підтримки реформованого 
друкованого засобу масової інформації ТОВ 
"Новини Виноградівщини" на 2019-2020рр.

Рішення сесії районної ради 
від 26.07.19р.№ 764 100 000 100 000

0218420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової 
інформації

Програма висвітлення діяльності органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування у засобах масової інформації 

Рішення сесії районної ради 
від 21.12.17 р.№ 478 38 560 38 560

0218831 8831 1060 Надання кредиту Районна цільова Програма "Власний дім " Рішення сесії районної ради 
від 15.01.16 р № 70 1 363 900 463 900 900 000

0800000 08
Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 
(головний розпорядник)

1 104 200 1 104 200
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усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджет

Спеціальний фонд

Загальний фондУсього

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Дата та номер документа,яким 
затверджено місцеву регіональну 

програму
Найменування місцевої /регіональної/ програми

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/відповідального виконавця,найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

0810000 08
Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 
(відповідальний виконавець)

1 104 200 1 104 200

0813140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Програма оздоровлення та відпочинку дітей  і 
розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку

Рішення сесії районної ради 
від 21.12.17 р.№ 491 185 600 185 600

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям осіб з 
інвалідністю і ветеранів, діяльність яких 
має соціальну спрямованість

Програма фінансової підтримки громадських 
організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни 
та інших категорій населення, в т.ч. 

Рішення сесії районної ради 
від 15.01.16 р. № 60 83 500 83 500

Районної ради ветеранів війни України 46 400 46 400
Районна спілка ветеранів Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів) 13 900 13 900

Районна благодійно-реабілітаційна, спортивна 
організація інвалідів "Відродження" 23 200 23 200

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 835 100 835 100
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усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджет

Спеціальний фонд

Загальний фондУсього

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Дата та номер документа,яким 
затверджено місцеву регіональну 

програму
Найменування місцевої /регіональної/ програми

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/відповідального виконавця,найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Програма посилення соціального захисту 
соціально незахищених громадян, всебічного 
надання їм соціальних послуг та допомог 

Рішення сесії районної ради 
від 15.01.16 р.№ 59 65 000 65 000

Програма подолання бідності у 
Виноградівському  районі 

Рішення сесії районної ради 
від 15.01.16 р.№ 57 505 700 505 700

Програма соціальної підтримки та 
кваліфікованої допомоги громадянам,що 
постраждали від наслідків  Чорнобильської 
катастрофи 

Рішення сесії районної ради 
від 21.12.17 р.№ 474 27 800 27 800

Програма підтримки учасників АТО та сімей 
загиблих учасників АТО 

Рішення сесії районної ради 
від 15.01.16 р.№ 74 18 600 18 600

Програма Соціально-Каритативного Центру з 
участі в наданні різноманітної соціальної та 
медичної допомоги людям похилого віку, 
малозабезпеченим та багатодітним сімям, 
хворим, іншим категоріям громадян, які 
потребують допомоги  

Рішення сесії районної ради 
від 21.12.17 р.№ 472 46 400 46 400

Програма  оздоровлення та реабілітації дітей-
інвалідів 

Рішення сесії районної ради 
від 15.01.16 р.№ 58 167 000 167 000

Програма сімейної,демографічної,гендерної 
політики,попередження насильства в сім"ї та 
протидії торгівлі людьми

Рішення сесії районної ради 
від 17.03.16 р №101 4 600 4 600

1000000 10
Відділ культури, молоді та спорту 
райдержадміністрації (головний 
розпорядник)

125 000 125 000

1010000 10
Відділ культури, молоді та спорту 
райдержадміністрації (відповідальний 
виконавець)

125 000 125 000

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 125 000 125 000

 Програма розвитку культури і мистецтва в 
районі 

Рішення сесії районної ради 
від 15.01.16 р.№ 64 90 000 90 000
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усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджет

Спеціальний фонд

Загальний фондУсього

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Дата та номер документа,яким 
затверджено місцеву регіональну 

програму
Найменування місцевої /регіональної/ програми

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/відповідального виконавця,найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Програма розвитку дитячих шкіл мистецтв 
Виноградівського р-ну 

Рішення сесії районної ради 
від 16.01.18 р.№ 499 35 000 35 000

Всього 9 533 930 8 633 930 900 000

Заступник голови районної ради                                                            А.А.Сверенко
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