
Додаток 6

районної ради від 23.12.2016р.
"Про районний бюджет на 2017 рік"

Перелік державних та регіональних програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році
(грн.)

КВК Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ

КТКВ
Найменування програми Сума Сума СУМА

01 Чугуївська районна рада 100000 0 0 100000

180109
Райрада 100000 100000

03
4730500 0 45100 4775600

100302

3903000 45100 3948100

130106

12000 12000

110103 Проведення заходів та свят

70000 70000

120100

144000 144000

120201

144000 144000

180109 Чугуївська РДА91103

33000 33000

90802 Інші програми захисту дітей

20000 20000

130115

304500 304500

180109

100000 100000

15

302000 0 0 302000
91209

80000 80000

90412

147000 147000

90412

75000 75000

24

70000 0 0 70000
110103 Проведення заходів та свят

70000 70000
РАЗОМ 5202500 0 45100 5247600

Заступник голови районної ради І.Ковтун

до рішення ХVІI сесії VIІ 
cкликання ЧугуївськоЇ 

Назва головного розпорядника 
коштів, найменування КТКВ

Наймену
вання 

програми

Програма розвитку місцевого самоврядування в Чугуївському 
районі на 2016-2020 роки

Чугуївська районна державна 
адміністрація

Комбінати комунальних 
підприємств

Програма  забезпечення утримання майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищЧугуївського району та 
ефективного його використання у 2017 році

Спортивні заходи державних 
органів

Програма розвитку фізичної культури та спорту, формування 
здорового способу життя  та національно - патріотичного 
виховання молоді на 2017-2021 роки

Програма фінансового забезпечення відзначення свят та 
проведення заходів у Чугуївському районі на 2017 рік

Телерадіокомпанія Чугуївщини 
"Слобожанка"

Програма підтримки розвитку телерадіокомпанії Чугуївщини 
"Слобожанка" та надання нею інформаційних послуг по 
висвітленню діяльності Чугївьких районної ради та районної 
державної адміністрації,органів місцевого самоврядування  
району на 2017 рік

Редакція  інформаційної газети  
"Вісник Чугуївщини"

Програма розвитку громадсько-інформаційної газети 
Чугуївщини "Вісник Чугуївщини" та надання нею 
інформаційних послуг по  висвітленню діяльності Чугївьких 
районної ради та райдержадміністрації,органів місцевого 
самоврядування  на 2017 рік

 Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації 
у Чугуївському районі на 2012-2015 роки на розробку проектно-
вишукувальних робіт «Схеми планування території 
Чугуївського району»

Програма призову до лав 
Збройних Сил України

Програма проведення заходів допризивної підготовки, 
патріотичного виховання молоді, призову громадян району на 
строкову військову службу, мобілізованої підготовки та 
мобілізації людських та транспортних ресурсів у 2017 році

Програма «План дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини у Чугуївському районі на період до 2017-2021 років»

Програма підтримки "Спорт для 
всіх"

Програма розвитку фізичної культури та спорту, формування 
здорового способу життя  та національно - патріотичного 
виховання молоді на 2017-2021 роки

Програма фінансового 
забезпечення функціонування 
Чугуївської РДА

Програма фінансоовго забезпечення функціонування 
Чугуївської районної державної адміністрації Харківської 
області для реалізації повноважень, делегованих їх Чугуївської 
районною радою на 2017 рік

Управління праці та 
соціального захисту населення 
Чугуївської районної 
державної адміністрації

Чугуївська районна організація 
ветеранів України

Програма фінансової підтримки діяльності Чугуївської районної 
організації ветеранів України на 2017 рік

Чугуївська районна організація 
Товариства Червоного Хреста

Програма підтримки Статутної діяльності Чугуївської районної 
організації Товариства Червоного Хреста на 2017рік

Фонд соціального захисту 
населення

Програма соціального захисту населення Чугуївського району 
на 2017-2020 роки

Відділ культури і туризму 
Чугуївської районної 
державної адміністрації

Програма фінансового забезпечення відзначення свят та 
проведення заходів у Чугуївському районі на 2017 рік
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