
(тис.грн)

Код ТПКВК 
МБ/ТКВКБ 

МСЗ

Найменування згідно з типовою відомчою/ 
типовою програмною/ тимчасовою 
класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету

1 2 3 4 5 6

011180 180 0133 Керівництво і управління  у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах Цільова соціальна програма "Молодь Білоберізької ОТГ" 10.000 0.000 10.000

011180 180 0133 Керівництво і управління  у відповідній сфері у 
містах, селищах, селах Цільова соціальна програма "Бюджет участі Білоберізької ОТГ" 20.000

0.000
20.000

0118230 8230 0380
Інші заходи громадського порядку та безпеки

Комплексна програма  інформаційно-аналітичної роботи, протидії проявам терористичного 
характеру  на об"єктах  критичної інфраструктури ,організованій злочинній діяльності  та корупції 

на території Білоберізької ОТГ
5.000

0.000
5.000

0118220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 
місцевого значення Програма приписки та призову на строкову військову службу на 2018 рік 5.000

0.000
5.000

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

Програма підтримки учасників АТО 15.000
0.000

15.000

0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових
фондів "Санітарне очищення території с. "Білоберізка" від твердих побутових відходів" 0.000

2.000
2.000

0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

Підтримка розвитку спорту на території Білоберізької ОТГ 5.000 0.000 5.000

РАЗОМ 60.000 2.000 62.000

Секретар сільської ради Шкрібляк Л.В.

Спеціальни
й фонд

до рішення сесії 
Білоберізької сільської 

ради "Про сільський 
бюджет на 2018 рік"

Найменування місцевої регіональної програми

Додаток 6

Перелік  місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів місцевого бюджету в 2018 році

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Загальний 
фонд

Код  
функціональн

ої 
класифікації 
видатків та 

кредитування  
 бюджету

Разом



(тис. грн.)/грн.

Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

200000 Внутрішнє фінансування 0.0 0.0 0.0 0

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджету

0.0 0.0 0.0 0

208400 Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

0.0 0.0 0.0 0

600000 Фінансування за активними операціями 0.0 0.0 0.0 0

602400 Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

0.00 0.00 0.00 0.00

Секретар Шкрібляк Л.В.

Додаток № 2
до рішення сесії сільської ради

"Про сільський бюджет на 2018 рік"

Фінансування Білоберізького сільського бюджету на 2018 рік

Код
Найменування 

згідно з класифікацією фінансування 
бюджету

Всього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд
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