Додаток № 2
до рішення селищної ради
від 14.07.2017 № 22/10

Уточнені показники розподілу
видатків селищного бюджету на 2017 рік
(грн.)

Загальний фонд
Код програмної
класифікації
Код ТПКВКМБ
видатків та
/
кредитування
2
ТКВКБМС
місцевих
бюджетів

Код ФКВКБ

1

0100

0111

1090

Інші видатки
населення

на

соціальний

0620

6310

захист

0490

3,047,914.42

3,047,914.42

Разом

2,930,846.00
1,437,064.00
1,437,064.00

6,897,237.22
1,437,064.00
1,437,064.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

8,320.0

8,320.0

8,320.0

Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для
всіх" та проведення фізкультурно-масових
заходів серед населення регіону

8,320.00

8,320.00

8,320.00

8,320.00

Житлово-комунальне господарство

1,550,795.00

722,359.00

88,159.00

828,436.00

27,720.00

27,720.00

27,720.00

1,578,515.00

Благоустрій міст, сіл, селищ

1,550,795.00

722,359.00

88,159.00

828,436.00

27,720.0

27,720.0

27,720.0

1,578,515.00

30,000.00

2,838,711.95

2,838,711.95

2,838,711.95

2,838,711.95

2,838,711.95

2,838,711.95

2,838,711.95

2,838,711.95

121,224.00

121,224.00

121,224.00

121,224.00

121,224.00

121,224.00

121,224.00

121,224.00

30,000.00

Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку території

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та
реставрація пам'яток історії та культури

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень
масового застосування
Транспорт, дорожнє господарство,
зв'язок, телекомунікації та інформатика

0456

60,040.80

бюджет
розвитку

8,320.0

6421

6600

3,107,955.22

з них
видатки
розвитку

3,789,282.00
1,437,064.00
1,437,064.00

Збереження пам'яток історії та культури

6420

6650

858,436.00

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

фізичної

Будівництво

6300

121,219.00
33,060.00
33,060.00

Всього

видатки
споживання

8,320.0

Інші заходи з розвитку
культури та спорту

6060

1,002,157.00
1,002,157.00
1,002,157.00

видатки
розвитку

8,320.0

5060

6000

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

8,320.0

Фізична культура та спорт

0810

Всього

видатки
споживання

з них

8,320.0

5000

5061

з них

Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад та їх
виконавчих комітетів
Соціальний захист на соціальне
забезпечення

3000
3400

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Любешівська селищна рада
Державне управління

01

0170

3

Спеціальний фонд

Утримання та розвиток інфраструктури
доріг

7000

Правоохоронна діяльність та
забезпечення безпеки держави

7600

Охорона навколишнього природного
середовища та ядерна безпека

7612

1511

Охорона та раціональне використання
земель

7700

0540

Інші природоохоронні заходи

30,000.00

30,000.00

30,000.00

481,709.00

481,709.00

481,709.00

481,709.00

481,709.00

481,709.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

1,681.46

1,681.46

31,681.46

1,681.46

1,681.46

1,681.46

1,681.46

1,681.46

1,681.46

30,000.00
1

Загальний фонд
Код програмної
класифікації
Код ТПКВКМБ
видатків та
/
кредитування
2
ТКВКБМС
місцевих
бюджетів

1

Код ФКВКБ

7800

7810

3

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
Запобігання та ліквідація
ТКВКБМС надзвичайних

Видатки на запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха

8000

Видатки, не віднесені до основних груп

8300

Субвенції іншим бюджетам на
виконання інвестиційних проектів

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціальноекономічного та культурного розвитку

8800
9000

0180

9110

0511

9180

0133

Інші субвенції
Цільові фонди, утворені Верховною
Радою Автономної Республіки Крим,
Охорона та раціональне використання
природних ресурсів

з них

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

Всього

видатки
споживання

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

з них
видатки
розвитку

бюджет
розвитку

Разом
25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

204,714.00

204,714.00

204,714.00

6,305.00

6,305.00

6,305.00

6,305.00
198,409.00

6,305.00
198,409.00

6,305.00
198,409.00
110,297.81
18,390.34

58,359.34
18,390.34

51,938.47

51,938.47

110,297.81
18,390.34

91,907.47

39,969.00

51,938.47

51,938.47

91,907.47

3,107,955.22

60,040.80

3,047,914.42

3,047,914.42

6,897,237.22

Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування і місцевими
органами виконавчої влади
Всього

Секретар ради
1

видатки
Всього
25,000.00 споживання
25,000.00 оплата праці

ситуацій та наслідків стихійного лиха

0320

Спеціальний фонд

з них

3,789,282.00

2,930,846.00

1,002,157.00

121,219.00

858,436.00

Г.Тропець

Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
2

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

3

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).

2

Додаток № 4
до рішення селищної ради
від 14.07.2017 № 22/10

Уточнений перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 1
(грн.)

Код програмної
класифікації
Код
видатків та
ТПКВКМБ /
кредитування
ТКВКБМС3
місцевих
бюджетів2

Код ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно до проектнокошторисної документації тощо

Любешівська селищна рада

01

Загальний обсяг
фінансування
будівництва

Відсоток
Всього видатків на
завершеності
завершення
будівництва
будівництва
об'єктів на майбутні об’єктів на майбутні
роки
роки

Разом видатків на
поточний рік

3,047,914.42

3,047,914.42

3,047,914.42

5000

Фізична культура та спорт

8,320.00

8,320.00

8,320.00

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту

8,320.00

8,320.00

8,320.00

Забезпечення
діяльності
місцевих
центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та
проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону

8,320.00

8,320.00

8,320.00

Капітальні вкладення

8,320.00

8,320.00

8,320.00

Житлово-комунальне господарство

27,720.00

27,720.00

27,720.00

Благоустрій міст, сіл, селищ

27,720.00

27,720.00

27,720.00

5061

0810

6000
6060

0620

Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)

27,720.00

27,720.00

2,838,711.95

2,838,711.95

2,838,711.95

2,838,711.95

2,838,711.95

153,000.00

153,000.00

153,000.00

702,626.95

702,626.95

702,626.95

10,500.00

10,500.00

10,500.00

Капітальний ремонт дороги по вулиці Бондаренка

948,768.07

948,768.07

948,768.07

Капітальний ремонт тротуару по вулиці
Бондаренка

470,290.76

470,290.76

470,290.76

Капітальний ремонт дороги по провулку
Незалежності

510,060.69

510,060.69

510,060.69

17,042.00

17,042.00

17,042.00

Будівництво

6300
6310

27,720.00
2,838,711.95

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території
Нове будівництво вуличного освітлення частини
автомобільної дороги державного значення Р-14
яка проходить через селище Любешів, від КТП 286
Реконструкція пам'ятника Скорботної матері та
воїнами-авганцям і спорудження пам'ятного знаку
героям Антитерористичної операції
Нове будівництво електромереж для
електропостачання житлового кварталу
"Самичково"(робочий проект)

Капітальний ремонт дороги по вулиці Січових
Стрільців

3

14,018.17

14,018.17

14,018.17

Капітальний ремонт даху багатоквартирного
житлового будинку по вул.Свободи смт. Любешів

12,405.31

12,405.31

12,405.31

121,224.00

121,224.00

121,224.00

121,224.00

121,224.00

121,224.00

51,938.47

51,938.47

51,938.47

51,938.47

51,938.47

51,938.47

51,938.47

51,938.47

51,938.47

3,047,914.42

3,047,914.42

3,047,914.42

Збереження пам'яток історії та культури

6420

6421

Капітальний ремонт дороги по вулиці Шолохова

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та
реставрація пам'яток історії та культури

9000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування і місцевими
органами виконавчої влади

9180

Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади

0133

Реставраційні роботи пам'ятки архітектури
національного значення "В'їзна брама садиби"
(мур), XVІІІ в смт Любешів Волинської області
(робочий проект)

Капітальні вкладення

Всього

Секретар ради

Г.Тропець

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.
2

Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
3

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
4

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).

4

Додаток № 5
до рішення селищної ради
від 14.07.2017 № 22/10

Уточнений перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
селищного бюджету у 2017 році1
(грн.)

Код програмної
класифікації
Код ТПКВКМБ
видатків та
/
кредитування
ТКВКБМС3
місцевих
бюджетів2

Код ФКВКБ4

3000
1090

2,334,814.00
Програма соціального
2016-2020 роки

Інші видатки на соціальний захист

захисту

населення

на

0810

0620

Разом загальний та
спеціальний фонди

2,403,331.11
30,000.00
30,000.00

8,320.0

8,320.00

8,320.0

8,320.00

8,320.00

8,320.00

Програма благоустрою населених пунктів 20162020 роки

1,550,795.00

27,720.00

1,578,515.00

1,550,795.00

27,720.00

Благоустрій міст, сіл, селищ

1,578,515.00

12,405.31

12,405.31

12,405.31

12,405.31

Будівництво

6300

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території

Програма співфінансування капітальних та
поточних ремонтів багатоквартирних житлових
будинків у селищі Любешів на 2017-2020 роки

6430

0443

Розробка схем
застосування

Програма розробки плану детального планування
забудови смт Любешів, с. Заріка та с.Рудка на 2017
рік

та

проектних

рішень

масового

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

7000

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки
держави

7600

Охорона навколишнього природного середовища та
ядерна безпека

1511

Охорона та раціональне використання земель

30,000.00

30,000.00
481,709.00

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,
телекомунікації та інформатика

6600

7612

60,197.11

30,000.00
30,000.00

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного
Програма розвитку фізичної культури та спорту на
здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення
території селищної ради на 2016-2018 роки
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
Житлово-комунальне господарство

6000

6650

Спеціальний фонд

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

5060

6060

Загальний фонд

Фізична культура та спорт

5000

5061

Найменування місцевої (регіональної)
програми

Любешівська селищна рада
Соціальний захист на соціальне забезпечення

01

3400

Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

481,709.00
Програма по утриманню та ремонту автомобільних
доріг територіальної громади смт Любешів на 20162020 роки

452,349.00

452,349.00

Програма забезпечення безпеки дорожнього руху в
смт Любешів на 2016-2020 роки

29,360.00

29,360.00

30,000.00

Програма використання коштів селищного
бюджету, що надходять у порядку відшкодування
втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва на 2016-2017 роки

1,681.46

31,681.46

1,681.46

1,681.46

1,681.46

1,681.46

5

7700

0540

навколишнього

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха

7800

7810

Програма
по
охороні
середовища на 2016-2020 роки

Інші природоохоронні заходи

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха

8000

Видатки, не віднесені до основних груп

8300

Субвенції іншим бюджетам на виконання
інвестиційних проектів

Програма створення і використання матеріальних
резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного характеру та їх наслідків на
2017 рік

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
Програма безпечне селище Любешів на 2017-2018
виконання програм соціально-економічного та
роки
культурного розвитку

8800

0180

Інші субвенції

Програма підтримки дошкільних навчальних
закладів Любешівської селищної ради на 2017 рік
Програма підтримки закладів освіти Любешівської
селищної ради на 2017-2018 роки

9000

9110

0511

Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади
Охорона та раціональне використання природних
ресурсів

Програма
по
охороні
середовища на 2016-2020 роки

30,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

187,310.00
6,305.00

187,310.00
6,305.00

6,305.00

6,305.00

150,865.00

150,865.00

30,140.00

30,140.00

навколишнього

Всього

Секретар ради

30,000.00

2,334,814.00

18,390.34

18,390.34

18,390.34

18,390.34

60,197.11

2,403,331.11

Г.Тропець

2

Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
3

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої
наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
4

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).

6

Додаток № 3
до рішення селищної ради
від 14.07.2017 № 22/10

Уточнені міжбюджетні трансферти з селищного бюджету іншим бюджетам на 2017 рік
(грн.)

Субвенції з селищного бюджету
Субвенція спеціального
фонду на:

Субвенція загального фонду на:

Код
бюджету

Назва місцевого бюджету
адміністративнотериторіальної одиниці

РАЗОМ

Любешівському
відділенню поліції
Камінь-Каширського
відділу Головного
управління
Національної поліції
у Волинській області
на оснащення
об'єктів захисту та
критично важливих
об'єктів технічними
засобами
моніторингу

Інша
субвенція

придбання та
встановлення
вхідних дверей
Будинку
дитячої та
юнацької
творчості смт.
Любешів

співфінансування
на придбаннядля
ДНЗ № 3
вентиляційного
зонта для
харчоблоку

придбання каптура
металевого НВК
смт Любешів

придбання фарби,
для проведення
поточного ремонту
класних кімнат
молодшої школи
НВК смт Любешів

співфінансування
співфінансування
утримання
для облаштування
2,0 ставок посади
Об'єднаного
території ЗОШ І-ІІІ
логопедів в
трудового архіву сіл,
ступенів с.В'язівне
дошкільних
селища
бруківкою
навчальних закладах
Любешівського
селища
району

Селищна рада
Районний бюджет
Державний бюджет

#VALUE!
6305.00

#VALUE!

6520.00

5000,00

3620,00

10000,00

10000,00

145865,00

17404,00

6305.00 #VALUE!

6520.00

5000,00

3620,00

10000.00

10000,00

145865.00

17404.00

6305.00

Всього
#VALUE!

Секретар ради

Г.Тропець

