
Додаток № 3

до рішення Бібрської міської ради

(код бюджету) № 2266 від 09.10.2020 р.

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) -15000,0 -15000,0

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)
-15000,0 -15000,0

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

Програма співфінансування забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа

-85000,0 -85 000,0

0217322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 

Капітальний ремонт приміщення лабораторії 

Бібрської районної лікарні Перемишлянського 

району, Львівської області 2020 35120,0 35 120,0 100

0217322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 

Капітальний ремонт технічного приміщення ІV 

поверху Бібрської районної лікарні 

Перемишлянського району, Львівської області 2020 34880,0 34 880,0 100

0610000
Відділ освіти виконавчого комітету 

Бібрської міської ради 10 000,00 10 000,0

0610000 06
Відділ освіти виконавчого комітету 

Бібрської міської ради 10 000,00 10 000,0

13536000000

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                                                                                                                                                                                                         грн.
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Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 
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Найменування об'єкта відповідно до проектно-

кошторисної документації

Строк 
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`0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 

Капітальний ремонт системи пожежної 

сигналізації та системи керування  

евакуюванням у Бібрському ОЗЗС І-ІІІ ступеня 

ім.Уляни Кравченко, м.Бібрка 

Перемишлянського р-ну Львівської області 2020 10000,0 10 000,0 100

РАЗОМ -5 000,00 -5 000,00

Секретар Бібрської міської ради ___________________________ Стах І.Я.


