
                                                                                                                                       
  

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

22.06.2021                                                                                                                №275 

                                                                 м. Лиман 

 

Про схвалення проєкту рішення  
міської ради «Про внесення змін 
до рішення міської ради від 24.12.2020 
 № 8/3-75 «Про бюджет Лиманської 
міської територіальної громади на 2021 рік» 
 
  

Розглянувши проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 
міської ради від 24.12.2020  № 8/3-75 «Про бюджет Лиманської міської територіальної 
громади на 2021 рік», відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись ст.28,52 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,  виконавчий комітет міської 
ради 
 
            ВИРІШИВ: 

 
1.Схвалити проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської 

ради від  24.12.2020  № 8/3-75 «Про бюджет Лиманської міської територіальної 
громади на 2021 рік» (додається). 

2. Фінансовому управлінню Лиманської міської ради (Пилипенко) подати на 
розгляд та затвердження сесії міської ради проєкт рішення «Про внесення змін до 
рішення міської ради від  24.12.2020  № 8/3-75 «Про бюджет Лиманської міської 
територіальної громади на 2021 рік». 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет 
міської ради (Журавльов). 
 
 
 
 
 
 
Міський  голова                                                                               О.В.Журавльов 

 
 
 
 



          

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

Р І Ш Е Н Н Я  

___________                                                                                              №_______ 

м. Лиман 
 
Про внесення змін до рішення  

міської ради від 24.12.2020   

№ 8/3-75 «Про бюджет  

Лиманської міської територіальної 

 громади на 2021 рік» 

05501000000 

(код бюджету) 

 Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 частини першої статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада   

  

 ВИРІШИЛА: 

 

Внести до рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/3-75 «Про бюджет 

Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік» (із змінами,  внесеними 

рішеннями міської ради від 18.02.2021 №8/5-653, 18.03.2021 №8/6-724, 22.04.2021 

№8/7-843, 20.05.2021 №8/8-1140, 01.06.2021 №8/9-1351, проектом рішення на 10 

чергову сесію 8 скликання , яка відбудеться 17.06.2021) такі зміни:    

 

 1. Додаток  6 викласти в новій редакції (додаються). 

 

 

Міський голова                                                      О.В.Журавльов 



(грн)

Усього у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет Лиманської  

міської ради (головний 

розпорядник)

57974427 37514747 20459680 20195736

0210000 Виконавчий комітет Лиманської 

міської ради (відповідальний 

виконавець)

57974427 37514747 20459680 20195736

0210150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності 

обласної  ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, 

сільської рад 

Програма розвитку місцевого самоврядування 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік

24.12.2020 

№8/3-69 (із 

змінами)

34410 34410 34410

0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню

Комплексна програма утримання закладів 

первинного та вторинного рівня надання медичної 

допомоги на 2020-2022 роки

19.12.2019 

№7/73-4509 (із 

змінами)

4183993 4183993

0212111 2111 0726 Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

Комплексна програма утримання закладів 

первинного та вторинного рівня надання медичної 

допомоги на 2020-2022 роки

19.12.2019 

№7/73-4509 (із 

змінами)
1157701 1157701

0212144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий 

діабет

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік, 2.13. Охорона здоров'я

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

1276600 1276600

0212152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я

Комплексна програма утримання закладів 

первинного та вторинного рівня надання медичної 

допомоги на 2020-2022 роки

19.12.2019 

№7/73-4509 (із 

змінами)

4250300 4000300 250000 250000

0213210 3210 1050 Організація та проведення 

громадських робіт

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік , 2.8. Ринок праці. Зайнятість населення

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)
326383 326383

0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення

Програма реалізації іміджевої діяльності Лиманської 

міської ради на 2021 рік

24.12.2020 

№8/3-66 (із 

змінами)

7200 7200

0214082 4082 0829 Iншi заходи в галузі культури і 

мистецтва

Програма реалізації іміджевої діяльності Лиманської 

міської ради на 2021 рік

24.12.2020 

№8/3-66 (із 

змінами)

587026 587026

0216011 6011 0610 Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фонду

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік. 2.20. Житлове господарство та комунальна 

інфраструктура 

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)
204396 204396

0216012 6012 0620 Забезпечення діяльності з 

виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергії

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік. 2.20. Житлове господарство та комунальна 

інфраструктура 

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)
359577 359577

0216013 6013 0620 Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік. 2.20. Житлове господарство та комунальна 

інфраструктура 

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)
1097360 1025360 72000 72000

0216015 6015 0620 Забезпечення надійної та 

безперебійної експлуатації ліфтів

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік. 2.20. Житлове господарство та комунальна 

інфраструктура 

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)
24558 24558

0216020 6020 0620 Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік. 2.20. Житлове господарство та комунальна 

інфраструктура 

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами) 3772560 0 3772560 3772560

0216030 6030 0620 Організація благоустрою 

населених пунктів

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік. 2.20. Житлове господарство та комунальна 

інфраструктура 

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)
17659825 17032886 626939 626939

0216082 6082 0610 Придбання житла для окремих 

категорій населення відповідно до 

законодавства

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік, 2.19. Захист прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)
450000 450000 450000

0216082 6082 0610 Придбання житла для окремих 

категорій населення відповідно до 

законодавства

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік , 2.23. Заходи, пов'язані з наслідками 

проведення ООС та  АТО  на території області. 

Підтримка внутрішньо переміщених осіб

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)
1090000 1090000 1090000

0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік, 2.2. Розвиток земельних відносин

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

736237 673364 62873

0217310 7310 0443
Будівництво об`єктів житлово-

комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік. 2.20. Житлове господарство та комунальна 

інфраструктура 

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)
8614505 8614505 8614505

0217322 7322 0443
Будівництво медичних установ та 

закладів

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік, 2.13. Охорона здоров'я

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

596238 596238 596238

0217330 7330 0443
Будівництво інших об`єктів 

комунальної власності

Програма розвитку місцевого самоврядування 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

3240 3240 3240

Додаток №6

до рішення міської ради

"Про  бюджет Лиманської  міської територіальної 

громади на 2021 рік"

Розподіл витрат бюджету міської  територіальної громади  на реалізацію місцевих/регіональних  програм у 2021 році 

05501000000

код бюджету

Код 

Програмн

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету

Код 

Типово

ї 

програ

мної 

класиф

ікації 

видаткі

в та 

кредит

ування 

місцево

го 

бюджет

у

Код 

Функціональ

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету

Найменування місцевої  /регіональної програми Дата і номер 

документа, 

яким 

затверджено 

місцеву / 

регіональну 

програму

Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд



0217350 7350 0443 Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації)

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік, 2.24. Впровадження заходів 

територіального планування

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)
300000 300000

0217361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних 

проектів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік, 3. Перелік проектів регіонального розвитку, 

реалізація яких пропонується у 2021 році  

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами) 4685844 4685844 4685844

0217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо 

соціально -  економічного розвитку 

територій

Програма «Громадський бюджет Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на2021 рік» 

24.12.2020 

№8/3-52 1000000 1000000

0217413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік,  2.10. Транспортний комплекс

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

50000 50000

0217413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту Програма "Фінансування оплати компенсації за 

надання послуг, що становлять загальний 

економічний інтерес- перевезення пасажирів міським 

пасажирським транспортом загального користування 

в Лиманській міській територіальній громаді на 2021 

рік"

проект

920708 920708

0217461 7461 0456 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік. 2.20. Житлове господарство та комунальна 

інфраструктура 

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами) 4000000 4000000

0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій 

органів місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік

24.12.2020 

№8/3-69 (із 

змінами)

24000 24000

0217693 7693 0490 Інші заходи,пов'язані з 

економічною діяльністю

Програма по проведенню технічної інвентаризації 

об'єктів комунальної власності територіальної 

громади на 2021 рік 

24.12.2020 

№8/3-36 (із 

змінами)

100695 100695

0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік , 2.16. Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)
245000 245000

0218120 8120 0320 Заходи з організації рятування на 

водах

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік , 2.16. Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)
15000 15000

0218312 8312 0512 Утилізація відходів Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік, 2.26. Охорона навколишнього природного 

середовища

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)
160071 0 160071

0218330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та 

охорони природних ресурсів

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік, 2.26. Охорона навколишнього природного 

середовища

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)
41000 0 41000

0600000 Управління освіти, молоді та 

спорту Лиманської міської ради  

(головний розпорядник)
39062634 5641045 33421589 13917567

0610000 Управління освіти, молоді та 

спорту Лиманської міської ради  

(відповідальний виконавець)
39062634 5641045 33421589 13917567

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік , 2.11. Освіта

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

65650 65650 65650

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої 

освіти

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік , 2.11. Освіта

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

2428034 2140429 287605 287605

0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої 

освіти

Програма національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді Лиманської об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки

24.12.2020 

№8/3-54 (із 

змінами)
15390 15390

0611061 1061 0921

Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої 

освіти

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік , 2.11. Освіта

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

1006992 1006992 1006992

0611070 1070 0960

Надання позашкільної  освіти 

закладами позашкільної освіти, 

заходи із позашкільної роботи з 

дітьми

Програма національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді Лиманської об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки

24.12.2020 

№8/3-54 (із 

змінами)
610 610

0611142 1142 0990
Інші програми та заходи у сфері 

освіти

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік , 2.11. Освіта

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

531450 531450 0

0611142 1142 0990
Інші програми та заходи у сфері 

освіти

Програма національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді Лиманської об'єднаної територіальної 

громади на 2021-2025 роки

24.12.2020 

№8/3-54 (із 

змінами)
923000 873000 50000 50000

0611151 1151 0990

Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів за 

рахунок коштів місцевого бюджету

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік , 2.11. Освіта

24.12.2020 

№8/3-54 (із 

змінами)
345500 345500 345500

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам  на надання 

державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами 

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік , 2.11. Освіта

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

140475 140475 140475

0613033 3033 1070 Компенсаційні виплати на 

пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям 

громадян 

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік ., 2.11. Освіта

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)
130736 130736

0613133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної 

політики

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік, 2.12. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами) 200000 200000

0615011 5011 0810 Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту 

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік ,2.14. Фізичне виховання та спорт

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

1037880 837880 200000 200000

0615012 5012 0810 Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з не 

олімпійських видів спорту 

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік ,2.14. Фізичне виховання та спорт

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

782120 782120



0615022 5022 0810

Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань та 

заходів зі спорту осіб з 

інвалідністю

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік ,2.14. Фізичне виховання та спорт

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)
7000 7000

0615062 5062 0810 Підтримка спорту вищих 

досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік ,2.14. Фізичне виховання та спорт

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)
108000 108000

0617130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік ,2.11. Освіта

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

14430 14430

0617321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 

закладів

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік ,2.11. Освіта

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

7920540 7920540 7920540

0617366 7366 0490

Реалізація проектів в рамках 

Надзвичайної кредитної програми 

для відновлення України

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік ,3.2. Перелік субпроектів, які пропонуються 

для участі у спільному з Європейським 

інвестиційним банком проекті «Надзвичайна 

кредитна програма для відновлення України» (Пул 

2а)

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

23404827 23404827 3900805

0800000 Управління  соціального захисту 

населення Лиманської міської 

ради (головний розпорядник)
8481170 8181856 299314 299314

0810000 Управління  соціального захисту 

населення  Лиманської міської 

ради (відповідальний виконавець)
8481170 8181856 299314 299314

0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим 

категоріям громадян відповідно до 

законодавства 

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік , 2.18. Соціальний захист населення

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

121400 121400

0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв`язку

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік , 2.18. Соціальний захист населення

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

60000 60000

0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на 

пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям 

громадян 

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік , 2.18. Соціальний захист населення

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)
1000000 1000000

0813035 3035 1070 Компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на залізничному 

транспорті 

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік , 2.18. Соціальний захист населення

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)
1400000 1400000

0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування 

осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік , 2.18. Соціальний захист населення

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)
55070 55070

0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників 

бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік , 2.18. Соціальний захист населення

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

8769 8769

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 економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік , 2.18. Соціальний захист населення

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

932062 932062

0813160 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 економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік , 2.18. Соціальний захист населення

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

542445 542445

0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з 

інвалідністю на бензин, ремонт, 

технічне обслуговування 

автомобілів, мотоколясок і на 

транспортне обслуговування

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік , 2.18. Соціальний захист населення

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)
17507 17507

0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім 

ветеранів війни і праці, військової 

служби, органів внутрішніх справ 

та громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи), на оплату житлово-

комунальних послуг

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік , 2.18. Соціальний захист населення

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

107435 107435

0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім 

ветеранів війни і праці, військової 

служби, органів внутрішніх справ 

та громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи), на оплату житлово-

комунальних послуг

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік , 2.23. Заходи, пов'язані з наслідками 

проведення ООС та  АТО  на території області. 

Підтримка внутрішньо переміщених осіб

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

32000 32000

0813210 3210 1050 Організація та проведення 

громадських робіт

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік , 2.8. Ринок праці. Зайнятість населення

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)
46723 46723

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік , 2.18. Соціальний захист населення

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

2988445 2988445

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік ,2.23. Заходи, пов'язані з наслідками 

проведення ООС та  АТО  на території області. 

Підтримка внутрішньо переміщених осіб

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)
870000 870000

0817323 7323 0443
Будіаництво утанов та закладів 

соціальної сфери

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік , 2.18. Соціальний захист населення

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

299314 299314 299314

1000000 Відділ культури і туризму  

Лиманської міської ради 

(головний розпорядник)

4101667 890674 3210993 3210993



1010000 Відділ культури і туризму 

Лиманської  міської ради  

(відповідальний виконавець)

4101667 890674 3210993 3210993

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік, 2.15. Культура і туризм

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

108272 108272 108272

1014060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік, 2.15. Культура і туризм

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)
96475 96475 96475

1014082 4082 0829
Iншi заходи в галузі культури і 

мистецтва

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік, 2.15. Культура і туризм

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

883674 883674

1017130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік, 2.15. Культура і туризм

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

7000 7000

1017321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 

закладів

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік, 3. Перелік проектів регіонального розвитку, 

реалізація яких пропонується у 2021 році  

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами) 1525750 1525750 1525750

1017324 7324 0443
Будівництво  установ та закладів 

культури

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік, 3. Перелік проектів регіонального розвитку, 

реалізація яких пропонується у 2021 році  

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами) 1480496 1480496 1480496

3700000

Фінансове управління 

Лиманської міської ради 

(головний розпорядник)

1475000 550000 925000 925000

3710000

Фінансове управління  

Лиманської міської ради  

(відповідальний виконавець)

1475000 550000 925000 925000

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік , 2.11. Освіта

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)

925000 925000 925000

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на 

виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

Програма економічного і соціального розвитку 

Лиманської об'єднаної територіальної громади на 

2021 рік, 2.28. Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів

24.12.2020 

№8/3-72 (із 

змінами)
550000 550000

Х Х Х УСЬОГО Х Х 111094898 52778322 58316576 38548610

Начальник фінансового управління Т.В.Пилипенко

Секретар міської ради Н.В.Ляшко

Розподіл витрат бюджету міської  територіальної громади  на реалізацію місцевих/регіональних  програм у 2021 році  розроблено фінансовим управлінням міської ради


