
Додаток № 4

до рішення Бібрської міської ради

№ 2266 від 09.10.2020 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 15 000,00 -15 000,00 -15 000,00

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

0213033 3033 1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян

Програма компенсації витрат на проїзд 

пільгових категорій громадян, які 

проживають на території Бібрської 

об'єднаної територіальної громади на 2020-

2022 роки

рішення №1405 

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

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

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. 
77 130,00 77 130,00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма благоустрою населених пунктів 

Бібрської об'єднаної територіальної громади 

на 2020-2022 роки

рішення №1405 

від 24.12.2019 р. 
67 870,00 67 870,00

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

Програма співфінансування забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа

рішення №1405 

від 24.12.2019 р. 
-85 000,00 -85 000,00 -85 000,00

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

(код бюджету)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціонально

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

Найменування місцевої/регіональної 

програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього

13536000000

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



усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Загальний 

фонд

Спеціальний фондКод 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціонально

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

Найменування місцевої/регіональної 

програми

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього

0217322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

План соціально-економічного розвитку 

Бібрської об'єднаної територіальної громади 

на 2020 рік 

рішення №1559  

від 28.02.2020р. 
70 000,00 0,00

70 000,00 70 000,00

0218110 8110 0320

Заходи із  запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

Програма створення місцевої 

автоматизованої системи централізованого 

оповіщення Бібрської ОТГ на 2020-2024 

роки 

рішення №1405 

від 24.12.2019 р. 
-30 000,00 -30 000,00

0610000
Відділ освіти виконавчого комітету 

Бібрської міської ради 
10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00

0610000 06
Відділ освіти виконавчого комітету 

Бібрської міської ради 
10 000,00 0,00

10 000,00 10 000,00

0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

План соціально-економічного розвитку 

Бібрської об'єднаної територіальної громади 

на 2020 рік 

рішення №1559  

від 28.02.2020р. 
10 000,00 0,00 10000,0 10000,0

Всього х х 10 000,00 15 000,00 -5 000,00 -5 000,00

Секретар Бібрської міської ради ___________________________ Стах І.Я.
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