
Додаток 5

до рішення Бібрської міської ради 

№ 1558 від 28.02.2020 р.

грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

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) 3838197,0 3838197,0

0212111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги.

Придбання медичного обладнання та інвентарю для 

амбулаторії ЗПСМ села Романів Бібрської міської 

ради, Перемишлянського району, Львівської області.
2020 20710,0 20 710,0 100

0212111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги.

Придбання медичного обладнання та інвентарю для 

амбулаторії ЗПСМ в м. Бібрка по вул. Галицька, 144 

Перемишлянського району Львівської області
2020 46139,0 46 139,0 100

0212111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги.

Придбання медичного обладнання та інвентарю для 

амбулаторії ЗПСМ села Свірж Бібрської міської 

ради, Перемишлянського району, Львівської області
2020 75000,0 75 000,0 100

0217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства 

Капітальний ремонт покриття даху 

багатоквартирного будинку ОСББ «Єдине Місто» по 

вул. Г. Тарнавського 10 у м. Бібрка 

Перемишлянського району Львівської області. 2020 90427,0 90 427,0 100

0217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства 

Реконструкція вуличного освітлення  по вулицях 

Вишнева, Надрічна, Залужна, Весела, Стрімка, Тиха 

в селі Селиська Перемишлянського району 

Львівської області 2020 60000,0 60 000,0 100

0217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства 

Реконструкція вуличного освітлення в селі Під’ярків 

Перемишлянського району Львівської області
2020 95882,0 95 882,0 100

13536000000

(код бюджету)

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за 

об'єктами у 2020 році
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0217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства 

Реконструкція вуличного освітлення доріг та 

пішохідних доріжок у с. Великі Глібовичі по вул. 

Лесі Українки Перемишлянського району Львівської 

області 2020 54562,0 54 562,0 100

0217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства 

Реконструкція вуличного освітлення по вулицях 

Сонячна, Центральна, Нова, Лісна, Стрімка, 

Підгірна, Надрічна в селі Романів 

Перемишлянського району Львівської області 2020 199975,0 199 975,0 100

0217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства 

Реконструкція вуличного освітлення в селі Волове 

Перемишлянського району Львівської області
2020 59000,0 59 000,0 100

`0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 

Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей в 

будівлі "Філії Бібрського опорного 

загальноосвітнього закладу середньої освіти І-ІІІ ст. 

ім. Уляни Кравченко села Любешка І-ІІ ступенів", 

що знаходиться на вул. Бічна Шевченка, 1 в с. 

Любешка Перемишлянського району Львівської 

області 2020 62417,0 62 417,0 100

`0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 

Капітальний ремонт покрівлі (без зміни 

конфігурації) ЗЗСО І-ІІ ст. с. Стоки корпус № 2 за 

адресою: вул. У. Кравченко, 7а, с. Стоки, 

Перемишлянського району, Львівської області 2020 155040,0 155 040,0 100

`0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 

Капітальний ремонт приміщень їдальні 

Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана 

Головінського Перемишлянського району 

Львівської області 2020 71916,0 71 916,0 100

`0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 

Капітальний ремонт зовнішньої сходової клітки з 

облаштуванням пришкільного відпочинкового 

простору у закладі загальної середньої освіти І-ІІІ 

ст. села Романів Перемишлянського району 

Львівської області 2020 26635,0 26 635,0 100

`0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 

Капітальний ремонт приміщень корпусу № 1 

Бібрської музичної школи по вул. Тарнавського № 3 

з заміною електромереж та встановлення 

енергоощадного обладнання 2020 63499,0 63 499,0 100
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`0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 

Капітальний ремонт спортивного залу 

Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст.. ім. Юліана 

Головінського с. Великі Глібовичі 

Перемишлянського району Львівської області 2020 815662,0 815 662,0 100

`0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 

Капітальний ремонт підлоги коридорів IV поверху 

основного корпусу Бібрського ОЗЗС І-ІІІ ст. 

ім.Уляни Кравченко м.Бібрка Львівської області
2020 299000,0 299 000,0 100

`0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 

Капітальний ремонт підлоги Бібрського ОЗЗС І-ІІІ 

ст. ім.Уляни Кравченко м.Бібрка Перемишлянського 

району Львівської області (початкова школа ІІ пов.)
2020 160600,0 160 600,0 100

`0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 

Капітальний ремонт приміщень Бібрського ОЗЗС І-

ІІІ ст. ім.Уляни Кравченко м.Бібрка 

Перемишлянського району Львівської області 

(початкова школа ІІ пов.) 2020 197664,0 197 664,0 100

0217322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 

Капітальний ремонт даху із заміною вікон та дверей 

ФАП в с. Підмонастир Перемишлянського району, 

Львівської області 2020 184000,0 184 000,0 100

0217322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 

Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі 

амбулаторії загальної практики – сімейної медицини 

по вулиці Галицька, 144, міста Бібрка, 

Перемишлянського району, Львівської області 2020 180979,0 180 979,0 100

0217322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 

Капітальний ремонт приміщень кабінетів 

комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико – санітарної допомоги» Бібрської 

міської ради по вулиці Галицька, 144, міста Бібрка, 

Львівської області, Перемишлянського району 2020 70039,0 70 039,0 100

0217322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 

Капітальний ремонт кабінетів амбулаторії ЗПСМ 

села Свірж, Перемишлянського району, Львівської 

області 2020 50482,0 50 482,0 100

0217322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 
Капітальний ремонт приміщень Бібрської районної 

лікарні 2020 152218,0 152 218,0 100

0217324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури  

Капітальний ремонт кімнат колишнього кінотеатру, 

що знаходиться за адресою: площа Стрілецька, 1 у 

м. Бібрка Перемишлянського району Львівської 

області 2020 69784,0 69 784,0 100
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0217324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури  

Капітальний ремонт покрівлі (без зміни 

конфігурації) Народного дому за адресою: вул. Івана 

Франка, 85 а, с. Малі Ланки, Перемишлянського 

району, Львівської області 2020 158972,0 158 972,0 100

0217324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури  

Капітальний ремонт фасаду Народного дому м. 

Бібрки (зі створенням мистецької фотозони "Зів’яле 

листя") за адресою: вул. Торгова, 2, 

Перемишлянського району Львівської області 2020 172244,0 172 244,0 100

0217324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури  

Капітальний ремонт сцени із заміною електрики в 

Народному домі по вул. Центральна, 1 в селі 

Романів Перемишлянського району Львівської 

області 2020 83190,0 83 190,0 100

0217324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури  

Капітальний ремонт даху народного дому у с. 

Волощина, Перемишлянського району, Львівської 

області 2020 72182,0 72 182,0 100

0217461 7461 0456

Утримання та розвиток авомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Капітальний ремонт тротуарів по вул. Птахівничій 

та бічної вул. Галицької, яка з’єднує її з вул. В. 

Стуса у м. Бібрка Перемишлянського району 

Львівської області 2020 89979,0 89 979,0 100

0610000 06
Відділ освіти виконавчого комітету 

Бібрської міської ради 121 823,00 121 823,0

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в 

т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами

Закупівля меблів для їдальні Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ 

ст. ім. Уляни Кравченко Бібрської міської ради 

Львівської області. 
2020 29 688,00 29 688,0 100,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в 

т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами

Придбання обладнання інвентарю та предметів 

довгострокового користування для їдальні 

Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана 

Головінського Перемишлянського району 

Львівської області 2020 69 385,00 69 385,0 100,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в 

т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами

Придбання звукопідсилювального обладнання для 

ЗЗСО І-ІІ ст. с. Глібовичі Перемишлянського району 

Львівської області
2020 10 000,00 10 000,0 100,00



Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональн

ої 

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, %

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в 

т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами

Придбання інтерактивного мультимедійного 

комплексу для ЗЗСО І-ІІ ст. с. Стоки 

Перемишлянського району Львівської області
2020 12 750,00 12 750,0 100,00

10100000 10

Відділ культури, туризму, сім'ї, молоді, 

спорту та соціальної політики виконавчого 

комітету Бібрської міської ради 
8 280,00 8 280,0

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

Придбання обладнання для створення 

інформаційного центру в КЗ «Публічна бібліотека 

Бібрської міської ради» у м. Бібрка 

Перемишлянського району Львівської області. 2020 8 280,00 8 280,0 100

РАЗОМ 3 968 300,00 3 968 300,00


