Додаток № 5
до рішення ___ сесії VIІ скликання від _________
"Про міський бюджет на 2016 рік"

Перелік міських цільових програм, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету
2016 році

в

(грн.)
Код типової
відомчої
класифікаці
Назва головного
ї видатків розпорядника коштів
місцевих
бюджетів
Код
тимчасової
Найменування коду
класифікаці
тимчасової
ї видатків
класифікації видатків
та
та кредитування
кредитуван
місцевих бюджетів
ня місцевих
бюджетів
1

03

2

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Відповідальн
ий
виконавець

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

3

4

5

6

7

8

Міська програма соціальної допомоги
"Турбота" на 2012-2017 р, (в
т.ч.міська програма "З турботою про
кожного",міська програма по
соціальному захисту окремих
категорій населення:інвалідів та дітейінвалідів)

400 000

400 000

виконком

Програма підтримки
військовослужбовців,
мобілізованих громадян та членів
їх сімей на 2016 рік

160 000

160 000

виконком

20 000

20 000

виконком

Виконавчий комітет
Вишневої міської
ради

090412

Інші видатки на
соціальний захист
населення

090412

Інші видатки на
соціальний захист
населення

090412

Інші видатки на
соціальний захист
населення

090412

Інші видатки на
соціальний захист
населення

Міська програма "Онкологія у м.
Вишневому на 2012-2017 роки"

200 000

200 000

виконком

090416

Інші видатки на
соціальний захист
ветеранів

Міська програма соціальної допомоги
"Турбота" на 2012-2017 р.

245 000

245 000

виконком

100102

Капітальний ремонт
житлового фонду
місцевих органів влади

100103

Дотація ЖКГ

100202

Водопровідноканалізаційне
господарство

100203

Благоустрій міст, сіл,
селищ

Програма відзначення державних та
професійних свят,заохочення за
заслуги та вагомий внесок у розвиток
м.Вишневого,здійснення
представницьких та інших заходів на
2016-2020 р.(в частині виплат
почесним громадянам міста)

"Програма реформування і
розвитку житловокомунального господарства "
на 2015-2018 роки
Програма соц-екон.розвитку
на 2016 р
"Програма реформування і розвитку
житлово-комунального господарства
" на 2015-2018 роки

"Програма реформування і розвитку
житлово-комунального господарства
" на 2015-2018 роки

"Програма реформування і розвитку
житлово-комунального господарства
" на 2012-2014 роки

19 689 900 19 689 900

4 538 500

згідно додатку
4

4 538 500

комунальні
підприємства

"Програма реформування і
розвитку житловокомунального господарства "
на 2015-2018 роки
Програма соц-екон.розвитку
на 2016 р

2 100 000

2 141 000

КП
Вишнівськвод
оканал

"Програма реформування і
розвитку житловокомунального господарства "
17 942 000 на 2015-2018 роки
Програма соц-екон.розвитку
на 2016 р

3 478 000

21 420 000

КП УМГ

41 000

110502

Інші культурно-освітні Міська програма розвитку культури
заклади та заходи,
м.Вишневе на 2013-2016 р.
Положення про заохочувальну
відзнаку "Подяка міського голови"

90 000

90 000

виконком

700 000

700 000

виконком

70 000

70 000

КО Історикокраєзнавчий
музей
м.Вишневого

397 700

КП ІА Інформ

110502

Інші культурно-освітні
заклади та заходи,
Міська програма розвитку культури
м.Вишневе на 2013-2016 р.

110202

Музеї

Програма розвитку музейної справи у
м.Вишневому на період 2012-2017 р.

120100

Телебачення і
радіомовлення

Міська програма підтримки засобів
масової інформації та сприяння
розвитку інформаційної сфери на
2016-2020 р.

344 700

120201

Періодичні видання

Міська програма підтримки засобів
масової інформації та сприяння
розвитку інформаційної сфери на
2016-2020 р.

480 800

480 800

КП ІА Інформ

010116

Органи місцевого
самоврядування

3 000

3 000

виконком

310 000

310 000

820 000

820 000

110 000

110 000

130102

130112

130112

150101

Проведення зборів і
змагань

Інші видатки

Інші видатки

Міська комплексна програма
підготовки посадових осіб органів
місцевого самоврядування на 20112018 р.
Комплексна міська програма
"Фізичне вихованняздоров"я нації" на 2013-2016 р.
Комплексна міська програма
"Фізичне вихованняздоров"я нації" на 2013-2016 р.
Комплексна міська програма
"Фізичне вихованняздоров"я нації" на 2013-2016 р. (
виплата стипендій і грошових
винагород спортсменам)

Міська програма підтримки
засобів масової інформації та
сприяння розвитку
інформаційної сфери на 20162020 р.Програма соцекон.розвитку на 2016 р

"Програма реформування і
розвитку житловокомунального господарства "
на 2015-2018 роки
Програма соц-екон.розвитку
на 2016 р

Кап.вкладення

Програма створення інформаційної
бази використання та охорони земель
м.Вишневе на 2015-2020 р.

160101

Землеустрій

170703

Видатки на проведення
робіт, пов'язаних із
"Програма реформування і розвитку
будівництвом,
житлово-комунального господарства
реконструкцією,
" на 2013-2018 роки
ремонтом та
утриманням
автомобільних доріг

240601

Охорона
навколишнього
середовища

40 000

500 000

"Програма проведення
експертної оцінки земель
комунальної власності м.
Вишневе" Київської області на
2013-2016 р.
"Програма реформування і
розвитку житловокомунального господарства "
на 2015-2018 роки
Програма соц-екон.розвитку
на 2016 р

Положення Про фонд охорони
навколишнього середовища

Програма виконання
наказів виборців

240900

Цільові фонди,
утворені Верховною
Радою Автономної
Республіки Крим,
органами місцевого
самоврядування і
місцевими органами
виконавчої влади

Програма підтримки
військовослужбовців,
мобілізованих громадян та
членів їх сімей на 2016 рік
Положення про цільовий фонд
Вишневої міської ради,
Програма відзначення
державних та професійних
свят,заохочення за заслуги та
вагомий внесок у розвиток
м.Вишневого,здійснення
представницьких та інших
заходів на 2016-2020 р.

53 000

22 971 100 22 971 100

виконком

КП "СК
ВИШНЕВЕ"

виконком

згідно додатку
4

60 000

100 000

виконком

4 500 000

5 000 000

КП УМГ

58 000

58 000

КП УМГ

360 000

360 000

виконком

160 000

160 000

виконком

190 000

190 000

виконком

"Комплексна програма профілактики
правопорушень та публічної безпеки,
та порядку на території міста
Вишневого на 2016-2020 роки

2 165 000

2 165 000

ГФ Спецзагін
Дельта, ГФ
Щит

420 000

420 000

виконком

Міська програма забезпечення участі
ВМР у ВАОМС "Асоціація міст
України" та КРВ АМУ на 2012-2020
р.
Членство в асаціації органів
місцевого самоврядування КСвятош.району та інеші

55 000

55 000

виконком

Програма впровадження в м.Вишневе
системи відеоспостереження до 2017
року

150 000

348 000

виконком

20 000

20 000

виконком

220 000

220 000

виконком

Програма відзначення державних та
професійних свят,заохочення за
заслуги та вагомий внесок у розвиток
м.Вишневого,здійснення
представницьких та інших заходів на
2016-2020 р.

250404

Інші видатки

Програма організації громадських
робіт на 2014-2016 р.
Інші програми та видатки

Всього

198 000,00

30 045 000

Секретар ради

53 818 000 83 863 000

С.В. Пишний

