
Додаток 7

Перелік місцевих (регіональних) програм які фінансуватимуться за рахунок коштів

(25523000000) (грн.)

Усього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

01 Тупичівська сільська рада
2036000 0 2036000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Програма благоустрою населених пунктів 

Тупичівської сільської ради на 2022 рік

рішення 15 сесії 8  
скликання 

Тупичівської 
сільської ради від 
00.00.2021 року 900000 900000

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту та 

соціального забезпечення 

Програма надання однорозової матеріальної допомоги учасникам 
АТО,ООС,тимчасово переміщеним особам, постраждалим 
учасникам АТО, ООС  та членам сімей загиблих  під час 

здійснення АТО, ООС  - жителям сіл Тупичівської сільської ради 
на 2022 рік

рішення  15 сесії 8 
скликання Тупичівської 

сільської ради від 
00.00.2021 року

15000 15000

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту та 

соціального забезпечення 

Програма соціального захисту окремих категорій 
населення на території Тупичівської сільської ради на 

2022 рік

рішення 15  сесії 8 
скликання Тупичівської 

сільської ради від 
00.00.2021 року

119000 119000

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту та 

соціального забезпечення 

Цільова програма "Відшкодування вартості проїзду 
хворих хронічною нирковою недостатністю на 2021-2023 

роки

рішення 3 сесії 8 
скликання Тупичівської 

сільської ради від 
27.01.2021 р

16000 16000

0118110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій

Програма із запобігання надзвичайних ситуацій та 
ліквідації їх наслідків на території Тупичівської сільської 

ради на 2022 рік

рішення  15 сесії 8 
скликання Тупичівської 

сільської ради від 
00.00.2020 року

72000 72000

0111021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти.
Програма забезпечення пожежної безпеки у закладах 
освіти Тупичівської сільської ради на 2020-2023 рр.

рішення 23 сесії 7 
скликання Тупичівської 

сільської ради від 
29.01.2020 р.

7000 7000

0111010 1010 0910 Надання дощкільної освіти Програма забезпечення пожежної безпеки у закладах 
освіти Тупичівської сільської ради на 2020-2023 рр.

рішення 23 сесії 7 
скликання Тупичівської 

сільської ради від 
29.01.2020 р.

3000 3000

0113132 3132 1040
Утримання клубів для підлітків за місцем 

проживання

Програма забезпечення пожежної безпеки Комунального 
закладу позашкільної освіти "підлітковий клуб "Сучасник" 

Тупичівської сільської ради на 2020-2023 рр.

рішення 24 сесії 7 
скликання Тупичівської 

сільської ради від 
04.03.2020 р.

4000 4000

0111021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти. Програма "Шкільний автобус" на 2021-2023 роки

рішення 2  сесії 8  
скликання Тупичівської 

сільської ради від 
23.12.2020 року

450000 450000

0111021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти.
Програма оздоровлення та відпочинку дітей Тупичівської 

сільської тг на 2022 рік.

рішення 14 сесії 8 
скликання Тупичівської 

сільської ради від 
00.00.2021 р

100000 100000

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Програма розвитку закладів культури Тупичівської 
сільської ради на 2020 - 2022 роки

рішення 30 сесії 7 
скликання Тупичівської 

сільської ради від 
16.10.2020 року

10000 10000

114060 4060 828

Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших 

клубних закладів

Програма розвитку закладів культури Тупичівської 
сільської ради на 2020 - 2022 роки

рішення 30 сесії 7 
скликання Тупичівської 

сільської ради від 
16.10.2020 року

36000 36000

0112145 2145 0763
Централізовані заходи з лікування 

онкологічних захворювань 
Соціальна програма боротьби з онкологічними 

захворюваннями на 2022 рік

рішення 15 сесії 8 
скликання Тупичівської 

сільської ради від 
00.00.2021 р

24000 24000

0115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту
Програма розвитку футболу на території Тупичівської 

сільської ради на 2022 рік

рішення 14 сесії 8 
скликання Тупичівської 

сільської ради від 
00.00.2021 р

20000 20000

0115012 5012 0810
Проведення начально-тренувальних зборів і 

змагань з неолімпійських видів спорту

Програма розвитку фізичної культури та спорту на 
території Тупичівської сільської територіальної громади 

на 2022-2024 роки

рішення 14 сесії 8 
скликання Тупичівської 

сільської ради від 
00.00.2021 р

20000 20000

0113033 3033 1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян

Програма відшкодування витрат за здійснення 
перевезення окремих пільгових категорій громадян - 

мешканців Тупичівської сільської територіальної громади 
пасажирським автомобільним транспортом на приміських 

автобусних маршрутах на 2021-2022 роки

рішення 7 сесії 8 
скликання Тупичівської 

сільської ради від 
25.05.2021 р

24000 24000

0113032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв'язку

Програма фінансового забезпечення компенсаційних 
виплат за надання пільг з оплати послуг зв'язку та 

встановлення квартирних телефонів на 2021 - 2025 роки.

рішення 5 сесії 8 
скликання Тупичівської 

сільської ради від 
19.03.2021 р

24000 24000

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, 
які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги

Програма надання соціальних послуг особам, які 
потребують сторонньої допомоги, в Тупичівській 

сільській територіальній громаді на 2022 рік"

рішення 15 сесії 8 
скликання Тупичівської 

сільської ради від 
00.00.2021 р

192000 192000

Всього 2 036 000,00 0 2 036 000,00

(код бюджету 25523000000)

до проєкту бюджету Тупичівської сільської територіальної громади на 
2022 рік 

Найменування місцевої (регіональної) 
програми

Разом 
загальний 

та 
спеціальний 

фонди

                                                                сільського бюджету   у 2022 році

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального 
виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів 

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів2

Код 
ТПКВ
КМБ 

Код 
ФКВ
КБ

Спеціальний фонд

Загальний 
фонд

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено 
місцеву 

регіональну 
програму

ПРОЄКТ


