Додаток 5
до рішення Новенської селищної ради
« »
2017року №
Зміни до переліку місцевих програм, які будуть фінансуватися за рахунок коштів селищного бюджету у 2017 році у новій редакції
(+ збільшено, - зменшено)
грн. коп.
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевого
бюджету

Код
типової
програ
мної
класифі
кації
видаткі
в та
кредиту
вання
місцево
го
бюджет
у

0100000

Код
функці
ональн
ої
класиф
ікації
видаткі
в та
кредит
ування
місцево
го
бюджет
у

Найменування головного
розпорядника, відповідального
виконавця бюджетної програми
або напрямку видатків згідно з
типовою відомчою
/ТПКВКМБ/ТКВКБМС

0111000 1000
0111010 1010

Новенська селищна рада
(головний розпорядник)
Новенська селищна рада
(відповідальний виконавець)
0111 Організаційне,
інформаційно-аналітичне
та матеріально-технічне
забезпечення діяльності
апарату селищної ради та
виконавчого комітету
Овіта
0910 Дошкільна освіта

0111090 1090

0960 Позашкільні заклади освіти

0110000
0110170 0170

Найменування місцевої програми Передбачено у селищному бюджеті на
2017 рік
Загальний
фонд

Програма Організаційне,
інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення
діяльності апарату селищної ради та
виконавчого комітету селища Нове на
2017 рік
Програма розвитку Дошкільної
освіти на 2017 рік
Програма розвитку позашкільної
освіти смт. Нове на 2017 рік

Спеціальний
фонд

Разом
Загальний
та
спеціальний
фонди

0,00

0,00

0,00

0,00

+135585,00

+135585,00

-114960,00
-335935,00

-114960,00
-335935,00

+220975,00

+220975,00

0114000 4000
0114030 4030

0116060 6060

Культура і мистецтво
0822 Філармонії, музичні
колективи і ансамблі та інші
мистецькі заклади та заходи
Житлово- комунальне
господарство
0620 Благоустрій міст, сіл, селищ

0116130 6130

0620 Забезпечення

0116000 6000

функціонування комбінатів
комунальних підприємств,
районних виробничих
об'єднань та інших
підприємств, установ та
організацій житловокомунального господарства
0117200 7200
0117212 7212

Засоби масової інформації
0830 Підтримка періодичних
видань ( газет та журналів)

0117300 7300

Сільське і лісове
господарство, рибне
господарство та
мисливство
0421 Проведення заходів із
землеустрою
Видатки, не віднесені до
основних груп
0133 Інші видатки

0117310 7310
0118000 8000
0118600 8600

Програма витрат на інші заходи по
мистецтву на 2017 рік

Заходи по благоустрою та
санітарному стану смт. Нове на
2017 рік
Програма підтримки житловокомунального господарства смт Нове
на 2017 рік

Програма економічної підтримки
засобів масової інформації смт. Нове
на 2017 рік

Програма розвитку земельних
відносин смт. Нове на 2017 рік

Програма Представництва асоціації
міст Кіровоградської області та

+26375,00
+26375,00

+26375,00
+26375,00

+50000,00

+50000,00

-30000,00

-30000,00

+80000,00

+80000,00

+6000,00
+6000,00

+6000,00
+6000,00

-40000,00

-40000,00

-40000,00

-40000,00

--53000,00

-53000,00

-5000,00

-5000,00

0118600 8600

0133 Інші видатки

0118600 8600

0133 Інші видатки

Кіровоградського регіонального
відділення Асоціації міст України на
2017 рік
Програма фінансового забезпечення
відзначення визначних подій смт.
Нове на 2017рік
Програма соціальної підтримки
діяльності управ. будинків та
квартальних на 2017 рік.

-8000,00

-8000,00

-40000,00

-40000,00

Всього

Заступник селищного голови з економічних питань

0,00
Семенюк Г.І.

0,00

