
Додаток 5

13536000000 до рішення Бібрської міської ради

(код бюджету) № 3821 від 22.11.2022 р.

(грн.)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000

Виконавчий комітет місцевої ради (міської, 

селищної, сільської ради), Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, державна 

адміністрація (обласні державні адміністрації, 

Київська та Севастопольська міські державні 

адміністрації, районні державні адміністрації) 

1 440 144,73 368 000,00 1 072 144,73 750 000,00

0210000 021 Виконавчий комітет Бібрської міської ради 1 440 144,73 368 000,00 1 072 144,73 750 000,00

0215062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 

які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

Програма підтримки розвитку спорту на території Бібрської 

міської територіальної громади на 2021-2022 роки 
рішення міської ради 

№32  від 23.12.2021  
368 000,00 368 000,00 0,00 0,00

0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

Програма комплексного розвитку територій Бібрської міської 

територіальної громади на 2021-2022 роки
рішення міської ради 

№32  від 23.12.2021  
322 144,73 0,00 322 144,73 0,00

0217322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я на 

території Бібрської міської територіальної громади на 2021-2022 

роки

рішення міської ради 

№32  від 23.12.2022
14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00

0217461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Програма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг 

Бібрської міської територіальної громади на 2021-2022 роки.
рішення міської ради 

№32 від 23.12.2020 

р.

-14 000,00 0,00 -14 000,00 -14 000,00

0218110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма створення і використання матеріального резерву, 

матеріально-технічних ресурсів для запобігання і ліквідації 

наслідків ймовірних надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру у Бібрській міській територіальній громаді 

на 2022-2025 роки

рішення №3604 від 

24.02.2022 р. 
746 364,00 -3 636,00 750 000,00 750 000,00

0218110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма створення місцевої автоматизованої системи 

централізованого оповіщення на території Бібрської міської 

територіальної громади на 2021-2022 роки. 

рішення міської ради 

№32  від 23.12.2021  
3 636,00 3 636,00 0,00 0,00

3700000 Орган з питань фінансів  100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

3710000 37
Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської 

міської ради
100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

Програму розвитку цивільного захисту, пожежної та техногенної 

безпеки на 2022 рік рішення міської ради 

№ від 22.11.2022
100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

Всього х х 1 540 144,73 468 000,00 1 072 144,73 750 000,00

Секретар Бібрської міської ради ___________________________ Стах І.Я.

Спеціальний фонд

Зміни в додаток 6 до рішення міської ради "Про місцевий бюджет Бібрської міської територіальної громади на 2022 рік"

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм у 2022 році

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування 

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну 

програму

Найменування місцевої / регіональної програми
Загальний 

фонд
Усього



усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Спеціальний фонд
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 

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну 

програму

Найменування місцевої / регіональної програми
Загальний 

фонд
Усього



до рішення Бібрської міської ради

№ 3821 від 22.11.2022 р.




