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(код бюджету)

Перелік бюджетних програм Смолінської
об'єднаної територіальної громади
на 2020 р.
Бюджет отг смт Смолiне

Код

Найменування

1

2

Смолінська селищна рада
0110150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад

0110180
0112020
0112144
0113104

Інша діяльність у сфері державного управління

0113112
0113140

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

0113210
0113242
0114030
0114060

Організація та проведення громадських робіт

0116030
0117130
0117325
0117330
0117363

Організація благоустрою населених пунктів

0117370
0117461

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

0117640
0118340
0118700
0119110
0119770
0119800

Заходи з енергозбереження

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються
за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи)
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
Забезпечення діяльності бібліотек
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
Здійснення заходів із землеустрою
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
Будівництво1 інших об`єктів комунальної власності
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
Резервний фонд
Реверсна дотація
Інші субвенції з місцевого бюджету
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Смолінської
селищної ради
0610160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
об`єднаних територіальних громадах

0611010
0611020

Надання дошкільної освіти

0611090

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми

0611100
0611170

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

