
Додаток  2 
до рішення сільської ради
від ______________ № ______ 

Фінансування сільського 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  сільської ради

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

розвитку

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

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

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

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



Додаток  3
 до рішення міської ради

від23 грудня 2015 року № _____ 

Розподіл видатків міського 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 _Збаразька міська рада 0 0 0 0
О10116 Органи місцевого самоврядування

О90412 0

91209 0

100102

100202

100203 Благоустрій
110103

160101 Землеустрій 0
170703

180409 0

200700 Інші природоохоронні заходи 0
210105 0

240601

250102 Резервний фонд 0
250380 Інші субвенції 0 0 0
250404 Інші видатки 0 0 0

Разом 0 0 0

Секретар  міської 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

1 255 700 1 255 700 783 983 173 007 400 000 400 000 400 000 1 655 700
1 255 700 1 255 700 783 983 173 007 400 000 400 000 400 000 1 655 700

Інші видатки на соціальний захист 
населення

57 000 57 000 57 000

Фінансова підтримка громадських 
організацій інвалідів і ветеранів

5 000 5 000 5 000

капітальний ремонт житловаого 
фонду органів місцевого 
самоврдування

410 000 410 000 410 000 410 000

Водопровідно-каналізаційне 
господарство

20 000 20 000 110 000 110 000 110 000 130 000

720 500 720 500 100 000 100 000 100 000 820 500
Філармонії, музичні колективи і 
ансамблі та інші мистецькі заклади 
та заходи

30 000 30 000 30 000

30 000 30 000 30 000
Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг 

300 000 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 600 000

Внески органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів місцевого 
самоврядування у статутні фонди 
суб'єктів підприємницької діяльності 

200 000 200 000 200 000 200 000

11 800 11 800 11 800
Видатки на запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха 

10 000 10 000

Охорона та раціональне використання 
природних ресурсів 

1 000 1 000 1 000

28 000 28 000 28 000

2 438 000 2 428 000 783 983 173 007 2 551 000 31 000 2 520 000 2 520 000 4 989 000



Додаток 4
до рішення міської ради
від ____________ № ______ 

(грн.)

Назва головного розпорядника коштів

10116 Органи місцевого самоврядування 0 0
10116 Збаразька міська рада Капітальний ремонт системи опалення 400000 0 0

100102

100202

100203 Благоустрій міста МКП "Добробут" вуличне освітлення - 100 000 грн. 
170703  капремонт тротуарів 1 100 000 грн. та капремонт підпірної стінки - 200 000 грн.

180409 Придбання ящиків для сміття

180409 Придбання насосів на водонапірні башти

Разом            -                      -      
Секретар  міської 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

400 000
Капітальний ремонт житлового фонду МКП  
"Збараж"

Співфінансування капітального ремонту аварійного житлового будинку по 
вул.Грушевського,11, та  проведення капітального ремонту  житлових будинків  по 
вул. Незалежності,9; Заводська,9;Незалежності,1

410 000 410 000

Водопровідно-каналізаційне господарство 
МКП "Збараж"

Капремонт водопровідно-каналізаційної мережі, та придбання частотного 
перетворювача 110 000  110 000    

100 000  100 000    
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг МКП 
"Добробут"

1 300 000  1 300 000    

Внески органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування у 
статутні фонди суб'єктів підприємницької 
діяльності МКП "Добробут"

120 000  120 000    

Внески органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування у 
статутні фонди суб'єктів підприємницької 
діяльності МКП "Збараж"

 80 000     80 000    

 2 520 000     2 520 000    



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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