
Додаток 6

до розпорядження керівника 

військово-цивільної адміністрації  

міста Волноваха від 26.12.2020 №547

(в редакції  розпорядження керівника

міської  військово-цивільної адміністрації 

14.09.2021 № 442)

грн.

Усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха 

Волноваського району Донецької області
31 311 455,26 12 987 392,00 18 324 063,26 18 308 929,26

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 житлово-комунального господарства 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік

№544 від 26.12.2020, зі змінами 

від 01.06.2021 №52

103 917,00 103 917,00 103 917,00

Програма розвитку житлово-комунального господарства 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік

№544 від 26.12.2020, зі змінами 

від 01.06.2021 №52

24 199,00 24 199,00 24 199,00

Програма організації харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах м.Волноваха на 2021 рік

№ 536 від 26.12.2020,  зі змінами 

від 01.06.2021 №64

1 006 904,00 1 006 904,00

0211080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами
Программа підтримки обдарованих дітей - вихованців 

Волноваської школи мистецтв на 2021 рік

№ 81 від 22.02.2021, зі змінами 

від 01.06.2021 №82

12 500,00 12 500,00

0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Программа фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства "Волноваська лікарня планового 

лікування Волноваської районної ради" на 2021 рік

№127 від 10.03.2021 зі змінами 

від 18.03.2021 №142,від 

01.06.2021 №77,від 18.06.2021 

№137 

2 311 539,00 2 311 539,00

0212111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Программа фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства "Волноваський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги Волноваської районної 

ради" на 2021 рік

№126 від 10.03.2021, зі змінами 

від 18.03.2021 №141, зі змінами 

від 01.06.2021 №76, зі змінами від 

08.06.2021 № 213

3 314 438,00 3 314 438,00

0212144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий

діабет

Програма соціально - економічного розвитку Волноваської 

міської територіальної громади на 2021 рік

№546 від 26.12.2020, зі змінами 

від 01.06.2021 №83

702 944,00 702 944,00

0212152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я

Програма забезпечення проведення заходів та робіт місцевого 

значення з мобілізаційної підготовки, мобілізації, 

територіальної оборони, призову громадян на строкову 

військову службу на 2021 рік

№184 від 09.04.2021, зі змінами 

від 01.06.2021 №78

65 640,00

65 640,00

0213033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян

Програма  компенсації за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян у міському транспорті Волноваської міської 

територіальної громади у 2021році   

№ 111 26.02.2021, зі змінами від 

01.06.2021 №79

468 551,00 468 551,00

0213090 3090 1030
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни

Програма поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни на 2021 рік 

№ 113 26.02.2021, зі змінами від 

01.06.2021 №69

10 930,00 10 930,00

0213242 3242 1090 Інші  заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 
Програма соціального захисту населення Волноваської міської 

територіальної громади на 2021 рік 

№531 від 26.12.2020, зі змінами 

від 01.06.2021 №53, зі змінами від 

23.07.2021 №280

227 163,00 227 163,00

0213242 3242 1090 Інші  заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 
Програми додаткової соціальної допомоги з міського бюджету 

сім’ям з дітьми при народженні дитини на 2021 рік 

№532 від 26.12.2020, зі змінами 

від 01.06.2021 №54

205 000,00 205 000,00

Найменування місцевої  програми
Дата та номер документа, яким 

затверджено місцеву програму
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

0211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

Розподіл витрат  бюджету Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік на реалізацію місцевих програм  у  2021 році

05517000000

(код бюджету)

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

Код 

Функціональн

ої класифікації 

видатків та 

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою  програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів



0213242 3242 1090 Інші  заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 

Програма щодо забезпечення виплати матеріальної допомоги 

постраждалим внаслідок  Чорнобильської катастрофи 

Волноваської 

міської територіальної громади на 2021 рік 

№ 109 26.02.2021, зі змінами від 

15.04.2021 №199, зі змінами від 

01.06.2021 №80, від 28.07.2021 

року №305

166 500,00 166 500,00

0214081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
21 753,00 21 753,00

0214082 4082 0829 Інші  заходи в галузі культури і мистецтва 247 204,00 247 204,00

0215061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення  

"Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед 

населення регіону

Программа розвитку фізичної культури та спорту в 

Волноваській міській територіальній тромаді на 2021 рік 

№535 від 26.12.2020, зі змінами 

від 01.06.2021 №57

310 552,00 310 552,00

0216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
Програма сприяння діяльності співвласників багатоквартирних 

будинків на території м. Волноваха на 2021 рік

№543 від 26.12.2020, зі змінами 

від 01.06.2021 №58

0,00 0,00 0,00

0216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
Програма розвитку житлово-комунального господарства 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік

№544 від 26.12.2020 зі змінами 

від 18.03.2021,   зі змінами від 

15.04..2021 №194, зі змінами від 

01.06.2021 №52, зі змінами від 

08.06.2021 № 212

158 400,00 158 400,00

Програма розвитку житлово-комунального господарства 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік

№544 від 26.12.2020 зі змінами 

від 18.03.2021 №139,   зі змінами 

від 15.04..2021 №194. зі змінами 

від 05.05.2021 №218, зі змінами 

від 01.06.2021 №52

3 292 489,00 3 292 489,00 0,00 0,00

Програма по плануванню та забудові території Волноваської 

міської територіальної громади на 2021 рік №541 від 26.12.2020,  зі змінами 

від 01.06.2021 №60

19 900,00

19 900,00

0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

Програма з охорони та раціонального використання земель 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік 
№540 від 26.12.2020, зі змінами 

від 01.06.2021 №59

0,00

0,00

0,00 0,00

0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
Програма розвитку житлово-комунального господарства 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік

№544 від 26.12.2020 зі змінами 

від 18.03.2021 №139,   зі змінами 

від 15.04..2021 №194, зі змінами 

від 01.06.2021 №52

4 436 125,00 4 436 125,00 4 436 125,00

0217324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури
Програма розвитку житлово-комунального господарства 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік

№544 від 26.12.2020 зі змінами 

від 18.03.2021 №139,   зі змінами 

від 15.04..2021 №194, зі змінами 

від 01.06.2021 №52

49 694,00 49 694,00 49 694,00

0217330 7330 0443
Будівництво інших обєктів соціальної та виробничої інфраструктури 

комунальної власності

Програма розвитку житлово-комунального господарства 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік

№544 від 26.12.2020 зі змінами 

від 18.03.2021 №139,   зі змінами 

від 15.04..2021 №194. зі змінами 

від 05.05.2021 №218, зі змінами 

від 01.06.2021 №52

87 442,00 87 442,00 87 442,00

0217330 7330 0443
Будівництво інших обєктів соціальної та виробничої інфраструктури 

комунальної власності

Програма по плануванню та забудові території Волноваської 

міської територіальної громади на 2021 рік №541 від 26.12.2020,  зі змінами 

від 05.05.2021 №219

8 374 639,00 8 374 639,00 8 374 639,00

0217361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку

Програма соціально - економічного розвитку Волноваської 

міської територіальної громади на 2021 рік

№546 від 26.12.2020 зі змінами 

від 18.03.2021, зі змінами від 

01.06.2021 №83

752 913,00 752 913,00 752 913,00

0217370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій

Програма соціально - економічного розвитку Волноваської 

міської територіальної громади на 2021 рік

№546 від 26.12.2020 зі змінами 

від 26.02.2021, зі змінами від 

01.06.2021 №83

1 380 000,26 1 380 000,26 1 380 000,26

0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання

Програма здійснення внесків до статутного капіталу Міського 

комунального підприємства "Міськкомунгосп"  на 2021 рік № 114 26.02.2021 

2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма розвитку житлово-комунального господарства 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік

№538 від 26.12.2020, зі змінами 

від 15.04..2021 №195,  зі змінами 

від 01.06.2021 №61

3 240,00

3 240,00

0,00

0218110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

Програма протиепідемічного захисту населення від 

коронавірусу COVID-19 на 2021 рік

№539 від 26.12.2020,  зі змінами 

від 01.06.2021 №62

212 250,00
212 250,00

0,00

Програма розвитку культури Волноваської міської 

територіальної громади на 2021 рік

№534 від 26.12.2020, зі змінами 

від 01.06.2021 №56

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів



0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки

Программа по забезпеченню правопорядку на території 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік

№542 від 26.12.2020 зі змінами 

від 18.03.2021. зі змінами від 

15.04..2021 №196, зі змінами від 

01.06.2021 №81

8 000,00

8 000,00

0,00

0218330 8330 0540 Інша діяльність  у сфері екології та охорони природних ресурсів

Програма охорони навколишнього природного середовища 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік №545 від 26.12.2020,  зі змінами 

від 01.06.2021 №67

15 134,00 15 134,00

Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки 

населення і території м. Волноваха  від  надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на 2021 рік 

№538 від 26.12.2020, зі змінами 

від 15.04..2021 №195,  зі змінами 

від 01.06.2021 №61

200 000,00 200 000,00 0,00

Программа по забезпеченню правопорядку на території 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік
№542 від 26.12.2020 зі змінами 

від 18.03.2021. зі змінами від 

15.04..2021 №196, зі змінами від 

01.06.2021 №81

821 495,00 21 495,00 800 000,00 800 000,00

Волноваська міська військово-цивільна адміністрація 

Волноваського району Донецької області
93 530 510,00 24 667 016,00 68 863 494,00 68 474 928,00

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 житлово-комунального господарства 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік

№544 від 26.12.2020, зі змінами 

від 01.06.2021 №52,зі змінами від 

09.08.2021 №339, зі змінами від 

14.09.2021 №438

404 083,00 330 000,00 74 083,00 74 083,00

Програма розвитку архивної справи Волноваської міської 

територіальної громади на 2021 рік
№ 51 від 01.06.2021 

540 300,00
540 300,00

Програма забезпечення погашення заборгованності за 

електричну енергію, яка спожита бюджетними установами 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік

 від 08.07.2021 № 211, зі змінами 

від 14.09.2021 №441

104 859,00

104 859,00

Программа підтримки обдарованих дітей - вихованців 

Волноваської школи мистецтв на 2021 рік

№ 81 від 22.02.2021, зі змінами 

від 01.06.2021 №82

17 500,00 17 500,00

Програма розвитку житлово-комунального господарства 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік

№544 від 26.12.2020, зі змінами 

від 01.06.2021 №52, зі змінами від 

08.07.2021 № 212

100 000,00 100 000,00 100 000,00

Програма розвитку медичної допомоги на території 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік

№125 від 10.03.2021, зі змінами 

від 01.06.2021 №75

0,00 0,00 0,00

Программа фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства "Волноваська лікарня планового 

лікування Волноваської районної ради" на 2021 рік

№127 від 10.03.2021 зі змінами 

від 18.03.2021 №142, зі змінами 

від 01.06.2021 №77

4 388 461,00 4 388 461,00

0212111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Программа фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства "Волноваський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги Волноваської районної 

ради" на 2021 рік

№126 від 10.03.2021, зі змінами 

від 18.03.2021 №141, зі змінами 

від 01.06.2021 №76, зі змінами від 

08.07.2021 № 213

5 401 923,00 5 401 923,00

0212142 2142 0763 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом

Програма затвердження протидії захворюванню на туберкульоз 

населення Волноваської міської територіальної громади на 

2021 рік

№134 від 18.06.2021

208 500,00 208 500,00

0212144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий

діабет

Програма соціально - економічного розвитку Волноваської 

міської територіальної громади на 2021 рік

№546 від 26.12.2020, зі змінами 

від 01.06.2021 №83

1 061 796,00 1 061 796,00

0212152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я

Програма забезпечення проведення заходів та робіт місцевого 

значення з мобілізаційної підготовки, мобілізації, 

територіальної оборони, призову громадян на строкову 

військову службу на 2021 рік

№184 від 09.04.2021, зі змінами 

від 01.06.2021 №78

84 360,00

84 360,00

0214060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів

дозвілля та інших клубних закладів

Програма розвитку житлово-комунального господарства 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік
№544 від 26.12.2020 зі змінами 

від 14.09.2021 №438

120 000,00

120 000,00

0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

0211080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів

0212010 2010



0214081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
135 714,00 135 714,00

0214082 4082 0829 Інші  заходи в галузі культури і мистецтва

412 796,00 412 796,00

0215061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення  

"Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед 

населення регіону

Програма розвитку фізичної культури та спорту Волноваської 

міської територіальної громади на 2021 рік
№215 від 08.07.2021 

130 000,00 130 000,00 0,00

0215061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення  

"Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед 

населення регіону

Программа розвитку комунального закладу "Волноваський 

міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 

на 2021 рік 

№535 від 26.12.2020, зі змінами 

від 01.06.2021 №57, зі змінами від 

08.07.2021 №214

937 889,00 937 889,00

0215062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Програма розвитку фізичної культури та спорту Волноваської 

міської територіальної громади на 2021 рік
№215 від 08.07.2021 

120 000,00 120 000,00 0,00

0216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
Програма сприяння діяльності співвласників багатоквартирних 

будинків на території м. Волноваха на 2021 рік

№543 від 26.12.2020,  зі змінами 

від 01.06.2021 №58, зі змінами від 

09.08.2021 №341

919 223,00 919 223,00 919 223,00

0216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Програма надання фінансової допомоги КП 

"Донкомунгосп"для погашення заборгованності із заробітної 

плати 

від 09.08.2021 №343

500 000,00 500 000,00 0,00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Програма розвитку житлово-комунального господарства 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік

№544 від 26.12.2020 зі змінами 

від 18.03.2021 №139,   зі змінами 

від 15.04..2021 №194. зі змінами 

від 05.05.2021 №218, зі змінами 

від 01.06.2021 №52, зі змінами від 

08.07.2021 №212, зі змінами від 

14.09.2021 №438

9 149 673,00 8 649 673,00 500 000,00 500 000,00

0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

Програма з охорони та раціонального використання земель 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік №540 від 26.12.2020, зі змінами 

від 01.06.2021 №59, зі змінами від 

08.07.2021 №216

181 000,00

100 000,00

81 000,00 0,00

0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
Програма розвитку житлово-комунального господарства 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік

№544 від 26.12.2020 зі змінами 

від 18.03.2021 №139,   зі змінами 

від 15.04..2021 №194, зі змінами 

від 01.06.2021 №52 , зі змінами 

від 08.07.2021 №212, зі змінами 

від 09.08.2021 №339, зі змінами 

від 14.09.2021 №438

12 012 994,00 12 012 994,00 12 012 994,00

0217324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури
Програма розвитку житлово-комунального господарства 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік

№544 від 26.12.2020 зі змінами 

від 18.03.2021 №139,   зі змінами 

від 15.04..2021 №194. зі змінами 

від 01.06.2021 №52, зі змінами від 

08.07.2021 № 212, зі змінами від 

14.09.2021 №438

3 235 306,00 3 235 306,00 3 235 306,00

0217330 7330 0443
Будівництво інших обєктів соціальної та виробничої інфраструктури 

комунальної власності

Програма розвитку житлово-комунального господарства 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік

№544 від 26.12.2020 зі змінами 

від 18.03.2021 №139,   зі змінами 

від 15.04..2021 №194. зі змінами 

від 05.05.2021 №218, зі змінами 

від 01.06.2021 №52, зі змінами від 

09.08.2021 №339, зі змінами від 

14.09.2021 №438

21 232 597,00 21 232 597,00 21 232 597,00

0217330 7330 0443
Будівництво інших обєктів соціальної та виробничої інфраструктури 

комунальної власності

Програма по плануванню та забудові території Волноваської 

міської територіальної громади на 2021 рік №541 від 26.12.2020,  зі змінами 

від 05.05.2021 №219, зі змінами 

від 01.06.2021 №60, зі змінами від 

08.07.2021 №217

502 290,00 502 290,00 502 290,00

Програма розвитку культури Волноваської міської 

територіальної громади на 2021 рік

№534 від 26.12.2020, зі змінами 

від 01.06.2021 №56,зі змінами від 

09.08.2021 №340,зі змінами від 

14.09.2021 №439



0217361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку

Програма соціально - економічного розвитку Волноваської 

міської територіальної громади на 2021 рік

№546 від 26.12.2020 зі змінами 

від 18.03.2021, зі змінами від 

01.06.2021 №83

13 222 409,00 13 222 409,00 13 222 409,00

0217370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій

Програма соціально - економічного розвитку Волноваської 

міської територіальної громади на 2021 рік

№546 від 26.12.2020 зі змінами 

від 26.02.2021, зі змінами від 

01.06.2021 №83

1 156 026,00 1 156 026,00 1 156 026,00

0217363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій

Програма розвитку житлово-комунального господарства 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік

№544 від 26.12.2020 зі змінами 

від 18.03.2021 №139,   зі змінами 

від 15.04..2021 №194. зі змінами 

від 05.05.2021 №218, зі змінами 

від 01.06.2021 №52, зі змінами від 

09.08.2021 №339,зі змінами від 

14.09.2021 №438

15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00

0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання

Програма здійснення внесків до статутного капіталу Міського 

комунального підприємства "Міськкомунгосп"  на 2021 рік № 114 26.02.2021

400 000,00 400 000,00 400 000,00

Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки 

населення і території м. Волноваха  від  надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на 2021 рік 

№538 від 26.12.2020, зі змінами 

від 15.04..2021 №195,  зі змінами 

від 01.06.2021 №61

64 380,00

64 380,00

0,00

Програма розвитку житлово-комунального господарства 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік

№544 від 26.12.2020 зі змінами 

від 18.03.2021 №139,   зі змінами 

від 15.04..2021 №194. зі змінами 

від 05.05.2021 №218, зі змінами 

197 085,00

197 085,00

0,00

0218110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки 

населенняі територій м. Волноваха від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру

 на 2021 рік

№538 від 26.12.2020, зі змінами 

від 15.04..2021 №195,  зі змінами 

від 01.06.2021 №61, зі змінами від 

08.07.2021 №218

150 000,00

150 000,00

0,00

0218110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

Програма протиепідемічного захисту населення від 

коронавірусу COVID-19 на 2021 рік №539 від 26.12.2020,  зі змінами 

від 01.06.2021 №62, зі змінами від 

08.07.2021 №219

287 750,00

287 750,00

0,00

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки

Программа по забезпеченню правопорядку на території 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік №542 від 26.12.2020 зі змінами 

від 18.03.2021. зі змінами від 

15.04..2021 №196, зі змінами від 

01.06.2021 №81

44 000,00

44 000,00

0,00

0218330 8330 0540 Інша діяльність  у сфері екології та охорони природних ресурсів
Програма охорони навколишнього природного середовища 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік №545 від 26.12.2020
307 566,00 307 566,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів

Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки 

населенняі територій м. Волноваха від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру

 на 2021 рік

№538 від 26.12.2020, зі змінами 

від 14.09.2021 №440

200 000,00

200 000,00

0,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів

Програма сприяння та допомоги Волноваському відділу 

податків і зборівз фізичних осіб та проведення камеральних 

перевірок управління податкового адміністрування фізичних 

осіб Головного управління ДПС у Донецькій області на 2021 

рік

№136 від 18.06.2021

100 030,00 100 030,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів

Програма "Правосуддя 2021"
від 23.07.2021 №274

500 000,00 380 000,00 120 000,00 120 000,00

Відділ освіти Волноваcької міської військово цивільної 

адміністрації Волноваського району Донецької області

18 696 474,00 10 962 014,00 7 734 460,00 7 734 460,00

Програма забезпечення пожежної безпеки в закладах  освіти 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік

№537 від 26.12.2020,  зі змінами 

від 01.06.2021 №63

380 000,00 380 000,00 0,00 0,00

Програма організації харчування дітей у закладах дошкільтної 

освіти Волноваської міської територіальної громади

від 01.06.2021 №64, зі зимінами 

від 09.08.2021 №329

2 810 460,00 2 810 460,00

0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

0910 Надання дошкільної освіти0611010 1010

0217693 7693



Програма розвитку житлово-комунального господарства 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік

№544 від 26.12.2020, зі змінами 

від 01.06.2021 №52

313 703,00 313 703,00 313 703,00

Програма забезпечення пожежної безпеки в закладах  освіти 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік

№537 від 26.12.2020,  зі змінами 

від 01.06.2021 №63

120 000,00 120 000,00

Програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів 

пільгових категорій у закладах освіти Волноваської міської 

територіальної громади на 2021 рік"

№ 61 від 17.02.2021,  зі змінами 

від 01.06.2021 №65

5 627 120,00 5 627 120,00

Програма "Шкільний автобус" Волноваської міської 

територіальної громади на 2021 рік

№ 62 від 17.02.2021,  зі змінами 

від 01.06.2021 №66

417 182,00 417 182,00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма підтримки обдарованих дітей та педагогів, які 

підготували переможців Волноваської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки
№30 від 14.05.2021

123 100,00 123 100,00

0617366 7366 0490 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
Програма соціально - економічного розвитку Волноваської 

міської територіальної громади на 2021 рік

№546 від 26.12.2020 зі змінами 

від 18.03.2021, зі змінами від 

01.06.2021 №83

8 904 909,00 1 484 152,00 7 420 757,00 7 420 757,00

Відділ соціального захисту Волноваcької міської військово 

цивільної адміністрації Волноваського району Донецької 

області

2 921 315,00 2 921 315,00 0,00 0,00

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян

Програма  компенсації за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян у міському транспорті Волноваської міської 

територіальної громади у 2021році   

№ 111 26.02.2021, зі змінами від 

01.06.2021 №79

431 449,00 431 449,00

0813050 3050 1070
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

Програми пільгового медичного  обслуговування осіб, які 

постраждали  внаслідок Чорнобильської  катастрофи 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік   

№ 108 26.02.2021,  зі змінами від 

01.06.2021 №68

53 994,00 53 994,00

0813090 3090 1030
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни

Програма поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни на 2021 рік 

№ 113 26.02.2021,  зі змінами від 

01.06.2021 №69

30 948,00 30 948,00

0813140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлння дітей, що 

здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраджали в наслідок Черн. Катастрофи

Програма оздоровлення та відпочинку дітей  Волноваської 

міської територіальної громади на 2021 рік

від 18.06.2021 №135, від 

23.07.2021 року №279, від 

28.07.2021 року №304,  від 

23.07.2021 року №279, від 

28.07.2021 №304

785 828,00 785 828,00

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 виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з  догляду на непрофесійній основі на 2021 

рік

№ 124 від 16.06.2021

285 400,00 285 400,00

0813171 3171 1010

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне 

обслуговування

Програма компенсаційних виплат особам з інвалідністю на 

бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, 

мотоколясок і на транспортне обслуговування, (два рази на рік) 

Волноваської міської територіальної громади  на 2021 рік   

№ 107 26.02.2021, зі змінами від 

01.06.2021 №70

13 588,00 13 588,00

0813172 3172 1010 Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп
Програма встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ 

групи Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік   

№ 105 26.02.2021, зі змінами від 

01.06.2021 №71 

100,00 100,00

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 надання  пільг з оплати житлово-комунальних послуг 

та на придбання твердого палива і скрапленого газу особам з 

інвалідністю по зору Волноваської міської територіальної 

громади у 2021 році 

№ 104 26.02.2021, зі змінами від 

01.06.2021 №72

33 334,00 33 334,00

0813242 3242 1090 Інші  заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 
Програма соціального захисту населення Волноваської міської 

територіальної громади на 2021 рік 

№531 від 26.12.2020, зі змінами 

від 01.06.2021 №53, зі змінами від 

08.07.2021 №220, зі змінами від 

23.07.2021 №280

882 837,00 882 837,00

0813242 3242 1090 Інші  заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 
Програми додаткової соціальної допомоги з міського бюджету 

сім’ям з дітьми при народженні дитини на 2021 рік 

№532 від 26.12.2020, зі змінами 

від 01.06.2021 №54

295 000,00 295 000,00

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти1021 09210611021



0813242 3242 1090 Інші  заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 

Програма надання щомісячної допомоги учням закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають на повному державному забезпеченні 

Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік

№ 103 26.02.2021, зі змінами від 

01.06.2021 №73, зі змінами від 

08.07.2021 №221

29 837,00 29 837,00

0813242 3242 1090 Інші  заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 

Програма виплати компесації за пільговий проїзд один раз на 

рік до будь якого пункту України і назад автомобільним або 

повітряним, або залазничним, або водним транспортом 

відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи"

від 09.08.2021 №342

10 000,00 10 000,00

0813242 3242 1090 Інші  заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 

Програма щодо надання одноразової матеріальної допомоги 

особам з інвалідністю внаслідок  війни  з числа учасників 

антитерористичної операції  та членам сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції Волноваської міської 

територіальної громади  у 2021

№ 106 26.02.2021, зі змінами від 

01.06.2021 №74

69 000,00 69 000,00

Служба у справах дітей Волноваcької міської військово 

цивільної адміністрації Волноваського району Донецької 

області

300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00

0916083 6083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 

для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа

Програма забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2021 

рік

зі змінами від 08.07.2021 №223

300 000,00 300 000,00 300 000,00

Фінансовий  відділ Волноваcької міської військово цивільної 

адміністрації Волноваського району Донецької області

479 284,00 0,00 479 284,00 479 284,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету
Програма соціально - економічного розвитку Волноваської 

міської територіальної громади на 2021 рік

№546 від 26.12.2020 зі змінами 

від 18.03.2021, зі змінами від 

01.06.2021 №83

479 284,00 479 284,00 479 284,00

Усього 147 239 038,26 51 537 737,00 95 701 301,26 95 297 601,26

403 700

139 600 535,26 46 970 716,00 92 629 819 92 226 119

Керівник міської 4 567 021,00

військово - цивільної адміністрації
147 239 038,26

І.Лубінець


