
(тис. грн.)/грн.

… …

Медична 
субвенція на 
утримання 
закладів охорони 
здоров'я, які 
надають послуги 
на вторинному 
рівні

Інша субвенція на 
здійснення 
видатків у сфері 
соціального 
захисту населення … …

… Верховинський районний бюджет 0 0 400,0 40,0 0 0

Всього 0 0 400,0 40,0 0 0

Код 
бюджету

Назва місцевого бюджету 
адміністративно-територіальної 

одиниці  

Міжбюджетні трансферти  з Білоберізького сільського бюджету Верховинському районному бюджету на 2018 рік

Дотації з Білоберізького сільського 
бюджету

Додаток № 4
до рішення сесії Білоберізької сільської ради

"Про сільський бюджет  на 2018 рік"

Субвенція загального фонду на: Субвенція спеціального фонду на:

Субвенції з Білоберізького сільського бюджету
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(тис. грн.)/грн.

Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету2

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною3/тимчасовою класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об’єктів відповідно  до проектно- 
кошторисної документації тощо

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 
поточний рік 

0100000 Сільська рада (головний розпорядник)

0110000 Сільська рада (відповідальний виконавець) 

0117325 0443 7325
Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту

Будівництво майданчика по проекту 
"Футбольне поле зі штучним покриттям по 
вул. Центральна,24 с. Устеріки Білоберізької 
сільської ради ОТГ

648.3 648.3

0117370 0490 7370

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

Створення умов для занять рафтингом як 
складової розвитку туристичної галузі та 

пропагування здорового способу життя на 
території   Білоберізької об'єднаної 

територіальної громади Верховинського 
району Івано –Франківської області

550.0 550.0

Всього 
1,198.3 1,198.3

Секретар сільської ради Шкрібляк Л.В.

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1

2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
3 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

1 За об’єктами розподіляються кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури (ст. 71 БКУ), інші капітальні видатки за об’єктами не розподіляються.    

Додаток № 5
до рішення сесії Білоберізької сільської ради

"Про сільський бджет на 2018 рік"
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