
Додаток № 4

до рішення Бібрської міської ради

№ 1839 від 10.04.2020 р.

грн.

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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)

0,00 0,00 0,00 0,00

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)

0,00 0,00 0,00 0,00

0212144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет
50 000,00 50 000,00

`0212146 2146 0763
Відшкодування засобів для лікування 

окремих захворювань
-50 000,00 -50 000,00

`0214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 

Програма з відзначення державних та місцевих 

пам'ятних і святкових дат на території Бібрської 

громади на 2020-2022 роки

рішення № 1405 

від 24.12.2019 р.
-100 000,00 -100 000,00

0215062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні

Програма підтримки розвитку спорту Бібрської 

громади на 2019-2020 роки

рішення № 1405 

від 24.12.2019 р.
-90 000,00 -90 000,00

216011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду
50 000,00 50 000,00 50 000,00

0216090 6090 0640
Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства
-50 000,00 -50 000,00 -50 000,00

0218110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

30 000,00 30 000,00

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки -30 000,00 -30 000,00

рішення № 1405 

від 24.12.2019 р.

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

13536000000

(код бюджету)

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 

Зміни до розподілу витрат міського бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм у 2020 році

Програма створення місцевої автоматизованої 

системи централізованого оповіщення Бібрської 

ОТГ на 2020-2024 роки

рішення № 1405 

від 24.12.2019 р.

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер 

документа, 

яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього

Програма забезпечення препаратами інсуліну 

хворих на цукровий діабет жителів Бібрської 

міської територіальної громади на на 2020 рік

рішення № 1405 

від 24.12.2019 р. 

Програма співфінансування проведення капітальних 

ремонтів в житлових будинках ОСББ Бібрської 

громади на 2019-2020 роки



`0219770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма фінансування заходів у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення на території 

Бібрської міської ради на 2020-2022 роки

рішення № 1405 

від 24.12.2019 р.
190 000,00 190 000,00

Всього х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Секретар Бібрської міської ради ________________________________ Стах І.Я.
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