
Додаток № 5

до рішення Бібрської міської ради

№ 31 від 23.12.2020 р.

грн.

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-

кошторисної документації

Строк 

реалізації 

об'єкта (рік 

початку і 

завершення)

Загальна 

вартість 

об'єкта, 

гривень

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0200000

Виконавчі органи місцевих рад, Рада  

міністрів Автономної Республіки Крим, 

державна адміністрація (обласні державні 

адміністрації, Київська, Севастопольська 

міські державні адміністрації, районні 

державні адміністрації (управління, 

відділи) 2340000,0 2340000,0

0210000 02

Виконавчі органи місцевих рад, Рада  

міністрів Автономної Республіки Крим, 

державна адміністрація (обласні державні 

адміністрації, Київська, Севастопольська 

міські державні адміністрації, районні 

державні адміністрації (управління, 

відділи) 2340000,0 2340000,0

0216011 6011 0610

Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду
Капітальні вкладення

2021 50000,0 50 000,00 100

0216082 6082 0610
Придбання житла для окремих категорій 

населення відповідно до законодавства
Капітальні вкладення 

2021 300000,0 300 000,00 100

0217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства 

Нове будівництво каналізаційної мережі від 

вул.Галицька по вул.Ів. Франка в м.Бібрка 

Перемишлянського району Львівської області 2020-2021 100 000,00 100 000,00 100

0217325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів 

фізичної культури і спорту

Будівництво спортивного майданчика з наливним 

покриттям на території Бібрської ЗОШ І-ІІІ ст. 

ім.Уляни Кравченко,2 м.Бібрка Львівського району, 

Львівської області. 2019-2021 430000,0 430 000,00 100

0217325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів 

фізичної культури і спорту

Будівництво спортивного майданчика з штучним 

покриттям у с.Великі Глібовичі Львівського району, 

Львівської області. 2021-2022 800 000,00 800 000,00 50

13536000000

(код бюджету)

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, 

комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році



Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-

кошторисної документації

Строк 

реалізації 

об'єкта (рік 

початку і 

завершення)

Загальна 

вартість 

об'єкта, 

гривень

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

0217461 7461 0456

Утримання та розвиток авомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Капітальні вкладення 

2021 660 000,00 660 000,00 100

`0900000 Служба у справах дітей 160 000,00 160 000,00

`0910000 `09 Служба у справах дітей 160 000,00 160 000,00

0216083 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

Капітальні вкладення 

2021 160000,0 160 000,00 100

Всього 2 500 000,00 2 500 000,00

Секретар Бібрської міської ради ___________________________ Стах І.Я.     


