
Додаток  2 
до рішення міської  ради
від 23 грудня № ______ 

Фінансування міського бюджету на 2016 рік
грн.

Код Всього

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування
206000

206110 Повернення бюджетних коштів з депозитів
206210 Розміщення бюджетних коштів на депозитах 
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

208400

Всього за типом кредитора
600000 Фінансування за активними операціями
601000

601110 Повернення бюджетних коштів з депозитів
601210 Розміщення бюджетних коштів на депозитах 
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів

602400

Всього за типом боргового зобов"язання

                       Перший заступник голови радиСекретар  міської ради

Найменування згідно з класифікацією фінансування 
бюджету в т.ч. бюджет 

розвитку

-2 250 000 2 250 000 2 250 000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що 
використовуються для управління ліквідністю

-2 250 000 2 250 000 2 250 000
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) -2 250 000 2 250 000 2 250 000

-2 250 000 2 250 000 2 250 000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що 
використовуються для управління ліквідністю

-2 250 000 2 250 000 2 250 000
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) -2 250 000 2 250 000 2 250 000



Додаток  3
 до рішення сільської ради

від ____________ № _____ 

Розподіл видатків сільського бюджету на 2016 рік
грн.

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

з них:

Всього

з них:
з них

оплата праці оплата праці

КТКВК
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

О1 __________________ сільська рада

О10116 Органи місцевого самоврядування

О90412

100203 Благоустрій
200200

250380 Інші субвенції
250404 Інші видатки

Секретар  сільської ради

Код 
типової 
відомчої 
класифік

ації 
видатків

Назва головного розпорядника 
коштів

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

бюджет 
розвитку

Найменування згідно з тимчасовою 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

комунальні 
послуги та 
енергоносії

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Інші видатки на соціальний захист 
населення

Охорона і раціональне 
використання земель



Додаток 4
до рішення сільської ради
від ____________ № ______ 

(грн.)

Назва головного розпорядника коштів

Секретар  сільської ради

Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

Код відомчої 
класифікації 

видатків місцевих 
бюджетів

Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної докуменації; тощо

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва

Відсоток  
заверше-

ності 
будівниц-

тва 
об'єктів 

на 
майбутні 

роки

Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об'єкту на 
майбутні 

роки

Разом 
видатків на 

поточний рікКод тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Найменування згідно з тимчасовою 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів



Додаток  5
до рішення сільської ради
від _____________ № ____ 

(грн.)

Найменування місцевої (регіональної) програми

1 2 3 4 5 6

01 __________ сільська рада 0 0 0
010116

090412

200200

250404 Інші видатки

250380 Інші субвенції 

250380 Інші субвенції 

Разом

Секретар  сільської ради

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів сільського бюджету у 2016 
році

Код 
типової 
відомчої 

класифіка
ції 

видатків 
місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника 
коштів

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Разом 
загальний та 
спеціальний 

фонди

Код 
тимчасової 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевих 
бюджетів

Найменування згідно з тимчасовою 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Органи місцевого самоврядування 

Інші видатки на соціальний захист 
населення

Охорона і раціональне 
використання земель
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