
Додаток 1
до рішення Сокальської районної ради Львівської області
від  30 жовтня 2018 року №620
"Про внесення змін до показників районного бюджету 
Сокальського району на 2018 рік"

грн.

Всього
в т.ч. 

бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження 13686988.0 13686988.0

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати   13686988.0 13686988.0

40000000 Офіційні трансферти 693659.40 693659.40 0 0

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 693659.40 693659.40 0 0

41050600

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для внутрішньо переміщених 
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її 
проведення, та визнані інвалідами війни III 
групи відповідно до пунктів 11-14 частини 
другої статті 7 або учасниками бойових дій 
відповідно до пунктів 19-20 частини першої 
статті 6 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», та які 
потребують поліпшення житлових умов за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету 693659.40 693659.40
Всього доходів 14380647.40 14380647.40 0 0

Голова районної ради Микола Пасько

Зміни до доходів районного бюджету Сокальського району на 2018 рік

Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд



Додаток 2
до рішення Сокальської районної ради Львівської області
від  30жовтня 2018 року №620
"Про внесення змін до показників районного бюджету 
Сокальського району на 2018 рік"

грн.

з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0200000 02 Сокальська районна державна адміністрація 1984962.64 1984962.64 0 758478.89 0 2544204.22 0.00 0.00 0.00 2544204.22 2544204.22 4529166.86
0211000 Освіта 376912.67 376912.67 0 758479 0 2141404.22 0.00 0.00 0.00 2141404.22 2141404.22 2518316.89

0211020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами 
(в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 367712.67 367712.67 758478.89 2093404.22 2093404.22 2093404.22 2461116.89

0211090 1090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми 9200 9200 48000 48000 48000 57200

0212000 Охорона здоров'я 1012300 1012300 0 0 0 -1419500 0 0 0 -1419500 -1419500 -407200

0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 769400 769400 880500 880500 880500 1649900

0212113 2113 0721
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-
поліклінічними закладами (відділеннями) 42900 42900 -2300000 -2300000 -2300000 -2257100

0212140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000

0212144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 200000 200000 0 200000

0215031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл 35000 35000 123000 123000 123000 158000

0216082 6082 0610
Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до 
законодавства 0 1200000 1200000 1200000 1200000

0217340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 0 40000 40000 40000 40000

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм
соціально-економічного розвитку регіонів 560749.97 560749.97 459300 459300 459300 1020049.97

0800000 08
Управління соціального захисту населення Сокальської  
райдержадміністрації 347910.03 347910.03 0 0 0 691899.4 0 0 0 691899.4 691899.4 1039809.43

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян 300000 300000 0.00 300000

0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не 
здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю 100800 100800 0.00 100800

0813121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді 1760 1760 -1760.00 -1760.00 -1760.00 0.00

0813222 3222 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для
внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та
визнані особами з інвалідністю в наслідок війни ІІІ групи відповідно до
пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно
до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують
поліпшення житлових умов 0 693659.40 693659.40 693659.40 693659.40

0813192 3192 1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з 
інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 14400 14400 0 14400

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -69049.97 -69049.97 0 -69049.97

Зміни до розподілу видатків районного бюджету на 2018 рік 

Загальний фонд

Всього видатки 
споживання Всього

видатки 
споживан

ня

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 
бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

видатки 
розвитку

РАЗОМвидатки 
розвитку

             з них:
Спеціальний фонд

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

             з них:Код 
функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Код типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1000000 10
Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та 
релігій Сокальської райдержадміністрації 287000 287000 0 330000 0 432193 0 0 0 432193 432193 719193

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 0 76000 76000 76000 76000

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля
та iнших клубних закладів 100000 100000 200000 270427 270427 270427 370427

1011100 1100 0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними,
художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 130000 130000 130000 0 130000

1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 0 85766 85766 85766 85766
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 57000 57000 57000

0 0
1100000 11 Відділ молоді та спорту Сокальської райдержадміністрації 60000 60000 0 0 0 50880 0 0 0 50880 50880 110880

1115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів 
спорту 40000 40000 0 40000

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл 20000 20000 0 0 20000

1115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 0 50880 50880 50880 50880

2400000 24
Відділ агропромислового розвитку Сокальської райдержадміністрації

111915 111915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111915
2417110 7110 0421 Реалізація програм в галузі сільського господарства 100000 100000 0 100000
2418320 8320 0520 Збереження природно-заповідного фонду 11915 11915 0 0 11915

3700000 37 Фінансове управління Сокальської райдержадміністрації 2206662 2206662 0 0 0 6741000 0 0 0 6741000 6741000 8947662
3719720 9720 0180 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів 0 270000 270000 270000 270000

3719730 9730 0180

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах 1100000 1100000 0 0 1100000

3719750 9750 0180
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів

0 4170000 4170000 4170000 4170000
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 1106662 1106662 2301000 2301000 2301000 3407662

Всього 4998449.67 4998449.67 0 1088479 0 10460176.62 0 0 0 10460176.62 10460176.62 15458626.29

Голова районної ради Микола Пасько



Додаток 3
до рішення Сокальської районної ради Львівської області
від  30 жовтня 2018 року №620
"Про внесення змін до показників районного бюджету 
Сокальського району на 2018 рік"

(грн.)

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -9382197.73 10460176.62 10460176.62 1077978.89

208000 Фінансування за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів -9382197.73 10460176.62 10460176.62 1077978.89

208100 На початок періоду 1077978.89 1077978.89

208200 На кінець періоду 0.00

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

-10460176.62 10460176.62 10460176.62 0.00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету  за типом кредитора -9382197.73 10460176.62 10460176.62 1077978.89

600000 Фінансування за активними операціями -9382197.73 10460176.62 10460176.62 1077978.89

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -9382197.73 10460176.62 10460176.62 1077978.89

602100 На початок періоду 1077978.89 1077978.89

602200 На кінець періоду 0.00

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

-10460176.62 10460176.62 10460176.62 0.00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету  за типом боргового 
зобовязання

-9382197.73 10460176.62 10460176.62 1077978.89

Усього -9382197.73 10460176.62 10460176.62 1077978.89

Голова районної ради                                                                                                                            Микола Пасько

Зміни до джерел фінансування районного бюджету  на 2018  рік.

Код Назва Загальний         
фонд

  Спеціальний фонд
Разом

Разом в т.ч.бюдж. 
розвитку



Додаток 4
до рішення Сокальської районної ради Львівської області
від  30 жовтня 2018 року №620
"Про внесення змін до показників районного бюджету 

Сокальського району на 2018 рік"

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Назва головного розпорядника коштів / Найменування коду 
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих 

бюджетів 

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 

0200000 Сокальська районна державна адміністрація 2,544,204.22

0211020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

капітальні видаатки 2,093,404.22

0211090 1090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми

капітальні видаатки 48,000.00

0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню капітальні видаатки 880,500

0212113 2113 0721
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-
поліклінічними закладами (відділеннями)

капітальні видаатки -2,300,000

0215031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл

капітальні видаатки 123,000

0216082 6082 0610
Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до 
законодавства

капітальні видаатки 1,200,000

0217340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури капітальні видаатки 40,000

0219800 9880 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів 

капітальні видаатки 459,300

0800000 08
Управління соціального захисту населення Сокальської  
райдержадміністрації 691,899.40

0813121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

капітальні видаатки -1,760.00

0813222 3222 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для
внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її
проведення, та визнані особами з інвалідністю в наслідок війни ІІІ групи
відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками
бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та
які потребують поліпшення житлових умов

капітальні видаатки 693,659.40

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку



1000000 10
Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму 
та релігій Сокальської райдержадміністрації 432,193

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
капітальні видаатки 76,000

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та iнших клубних закладів

капітальні видаатки 270,427

1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 
капітальні видаатки 85,766

1100000 11 Відділ молоді та спорту Сокальської райдержадміністрації 50,880

1115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд капітальні видаатки 50,880

3700000 37
Фінансове управління Сокальської райдержадміністрації 6,741,000

3719720 9720 0180 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів капітальні трансферти 270,000

3719750 9750 0180
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних 
проектів

капітальні трансферти 4,170,000

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету капітальні трансферти 2,301,000

…

Всього 10,460,176.62

Голова районної ради                                                                                             Микола Пасько



Додаток 5
до рішення Сокальської районної ради Львівської області
від  30 жовтня 2018 року №620
"Про внесення змін до показників районного бюджету 
Сокальського району на 2018 рік"

Інша субвенція 
з місцевого 

бюджету 
(Програма 

розроблення 
містобудівної 

документації у 
Сокальському 
районі  на 2016-

2020 роки)

Субвенція з 
місцевого 
бюджету 

(Програма 
водопостачання 

населених 
пунктів 

Сокальського 
району на 2018 

рік)

Субвенція з 
місцевого 
бюджету 

(Програма Дороги 
Сокальщини на 
2018-2020 роки)

Інша субвенція з 
місцевого 
бюджету  

(Програма 
підтримки та 

розвитку 
Народних домів 
Сокальського 
району у 2018 

році)

Інша субвенція 
(Програма 
підтримки 

творчої 
діяльності 

аматорських 
колективів 

Сокальського 
району у 2018 

році)

Інші субвенції з 
місцевого бюджету 
(Програма захисту 

сільськогосподарськ
их угідь від 
повторного 

заболочення та 
населених пунктів 
від підтоплення на 

2018 рік)

Інша субвенція 
(Програма 

підтримки та 
розвитку 

Народних домів 
Сокальського 
району у 2018 

році)

Субвенція з 
місцевого бюджету 

на 
співфінансування 

інвестиційних 
проектів (Програма 

зовнішнього 
освітлення 

населених пунктів 
Сокальського 

району на 2018 рік)

Інші субвенції з 
місцевого 
бюджету 

(Програма 
підтримки і 

розвитку 
закладів 

дошкільної 
освіти 

Сокальського 
району на 2018 

рік)

Інші субвенції з 
місцевого 
бюджету 

(Програма 
водопостачання 

 населених 
пунктів 

Сокальського 
району на 2018 

рік)

Субвенція з 
місцевого 

бюджету на 
виконання 

інвестиційних 
проектів 

(Програма 
водопостачанн

я населених 
пунктів 

Сокальського 
району на 
2018 рік)

Субвенція з 
місцевого 
бюджету 

(Програма 
покращення 
санітарно - 

екологічного 
стану території 
Сокальського 

району 
Львівської 

області на 2018 
рік)

Субвенція з 
місцевого 
бюджету 

(Програма 
фінансової 
підтримки 

об’єктів 
благоустрою у 
Сокальському 
районі на 2018 

рік)

Субвенція з 
місцевого 

бюджету на 
співфінансуванн
я інвестиційних 

проектів 

Субвенція з 
місцевого 

бюджету на 
співфінансування 

 інвестиційних 
проектів 

(Програма 
підтримки і 

розвитку 
закладів 

дошкільної 
освіти 

Сокальського 
району на 2018 

рік)

Субвенція з 
місцевого 

бюджетуПрогра
ма по 

збереженню 
об'єктів 

культурної 
спадщини 

Сокальського 
району на 2018 

рік

Сума

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Боб'ятинська 25,000 48,000 195,000 268,000
Ванівська 290,000 290,000
Варязька 35,000 35,000
Волицька 15,000 15,000
Волсвинська 30,000 30,000
Домашівська 30,000 30,000
Жужелянська 40,000 40,000
Карівська 60,000 60,000
Княжівська 70,000 70,000
Межирічанська 220,000 220,000
Мурованська 186,000 186,000
Первятицька 86,800 86,800
Поторицька -110,000 -110,000
Савчинська 60,000 60,000
Свитазівська 20,000 23,000 43,000
Сілецька 500,000 500,000
Скоморохівська 810,000 810,000
Смиківська 20,000 260,000 280,000
Стенятинська 20,000 35,000 55,000
Телязька 30,000 200,000 230,000
Хлівчанська 20,000 70,000 90,000
Хоробрівська 70,000 150,000 220,000
Жвирківська 15,000 15,000
Белзька 78,862 78,862
Сокальська 400,000 1,200,000 460,000 2,060,000
Угнівська 15,000 270,000 285,000
Обласний бюджет 400,000 400,000
Районний бюджет 300,000 2,300,000 2,600,000
Всього по району 500,000 48,000 1,100,000 188,662 70,000 300,000 226,000 970,000 220,000 195,000 270,000 1,200,000 460,000 2,300,000 500,000 400,000 8,947,662

Спеціальний фонд

Голова районної ради                                                                                             Микола Пасько                                           

Зміни до показників
міжбюджетних трансфертів  між районним та бюджетами сіл, міст, селища 

        Сокальського району Львівської областіна 2018 рік           

Назва місцевих рад Разом субвенцій

Загальний фонд

Міжбюджетні трансферти



грн.

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код 
функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 
бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Найменування місцевої програми Загальний 
фонд

Разом 
загальний та 
спеціальний 

фонди

0200000 02 Сокальська районна державна адміністрація 560,750 1,699,300 2,260,050

0216082 6082 0610
Будівництво та придбання житла для окремих категорій 
населення

Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, та 
осіб з їх числа у Сокальському районі на 2016-2018 роки 1,200,000 1,200,000

0217340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури Програма по збереженню об'єктів культурної спадщини Сокальського району на 2018 рік 40,000 40,000

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Програма фінансової підтримки при призначенні житлових субсидій за спрощеним порядком на 2018 рік 29,549.97 39,500 69,049.97

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Програма підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2018 рік 470,000 30,000 500,000

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 

Програма забезпечення надійної охорони Державного кордону України та покращення матеріально - 
технічного забезпечення впс "Белз", впс "Угнів" Львівського прикордонного загону, що розташовані на 
території Сокальського району Львівської області на 2018 рік 100,000 100,000

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 

Програма профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку в Сокальському районі, 
покращення матеріально - технічного забезпечення Сокальського відділення поліції Червоноградського 
відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області на 2018 рік 231,000 231,000

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Програма розвитку цивільного захисту Сокальського району на 2018 рік 61,200 58,800 120,000

0800000 08 Управління соціального захисту населення Сокальської 
райдержадміністрації 346,150.03 0.00 346,150.03

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян

Програма компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян в автомобільному транспорті у 
Сокальському районі на 2018 рік 300,000 300,000.00

0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з 
похилим віком, хворобою, інвалідністю

Програма інформаційної обізнаності окремих категорій громадян Сокальського району
100,800 100,800.00

0813192 3192 1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну Програма інформаційної обізнаності окремих категорій громадян Сокальського району 14,400 14,400.00

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення Програма "Соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2018 рік" -69,049.97 -69,049.97

1000000 10
Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, 
туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації 35,000 0 35,000

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма підтримки творчої діяльності аматорських колективів Сокальського району у 2018 році 35,000 35,000

1100000 11 Відділ молоді та спорту Сокальської райдержадміністрації 60,000 0 60,000

1115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту

Районна програма підтримки розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту  (волейболу, 
баскетболу, футболу, легкої атлетики та карате) в Сокальському районі на 2018 рік 40,000 40,000

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл Програма видавництва презентаційних книг у Сокальському районі в 2018 році 20,000 20,000

2400000 24
Відділ агропромислового розвитку Сокальської 
райдержадміністрації 100,000 0 100,000

2417110 7110 0421 Реалізація програм в галузі сільського господарства 
Програма підтримки молочного скотарства у господарствах приватного сектору Сокальського району 
на 2018 рік 100,000 100,000

                                                                    Додаток 6

Спеціальний 
фонд 

Зміни до переліку районних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році   
                                                                                                              Сокальського району на 2018 рік"

                                                                                                       від  30 жовтня 2018 року №620
                                                                                                                                             "Про внесення змін до показників районного бюджету 

                                                                                                                                                      до рішення Сокальської районної ради Львівської області





3700000 37 Фінансове управління Сокальської райдержадміністрації 2,127,800 4,519,862 6,647,662

3719720 9720 0180 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів Програма водопостачання населених пунктів Сокальського району на 2018 рік 48,000 465,000 513,000

3719730 9730 0180

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах Програма Дороги Сокальщини на 2018 - 2020 роки 1,100,000 1,100,000

3719750 9750 0180
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування 
інвестиційних проектів Програма зовнішнього освітлення населених пунктів Сокальського району на 2018 рік 970,000 970,000

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Програма розроблення містобудівної документації у Сокальському районі  на 2016-2020 роки 500,000 500,000

3719770 9770 0180
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування 
інвестиційних проектів

Програма захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від 
підтоплення на 2018 рік 300,000 300,000

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Програма підтримки і розвитку закладів дошкільної освіти Сокальського району на 2018 рік 220,000 220,000

3719750 9750 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету  Програма по збереженню об'єктів культурної спадщини Сокальського району на 2018 рік 400,000 400,000

3719750 9750 0180
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних 
проектів Програма підтримки і розвитку закладів дошкільної освіти Сокальського району на 2018 рік 500,000 500,000

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Програма підтримки та розвитку Народних домів Сокальського району у 2018 році 109,800 304,862 414,662

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Програма підтримки творчої діяльності аматорських колективів Сокальського району у 2018 році 70,000 70,000

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету
Програма покращення санітарно - екологічного стану території Сокальського району Львівської області 
на 2018 рік 1,200,000 1,200,000

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Програма фінансової підтримки об’єктів благоустрою у Сокальському районі на 2018 рік 460,000 460,000

Разом 3,094,700 6,219,162 9,313,862
 

Голова районної ради                                                                                                                                 Микола Пасько



Додаток 7
до рішення Сокальської районної ради Львівської області
від  30 жовтня 2018 року №620
"Про внесення змін до показників районного бюджету 
Сокальського району на 2018 рік"

грн.

№ 
з/п Назва мікропроекту Головний 

розпорядник коштів КПКВКМБ КЕКВ

Сума 
співфінансу

вання з 
районного 

бюджету

1

Облаштування ботанічних пам'яток природи місцевого значення в Яворівському, 
Сокальському районах

Відділ агропромислового 
розвитку Сокальської 
районної державної 

адміністрації 

2418320 2282 11915.00

11915.00

Додатковий перелік об'єктів (потенційних переможців обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області на 
2018 рік) що пропонуються для співфінансування з районного бюджету Сокальського району у 2018 році

Всього

Голова районної ради                                                                                                                                                                 Микола Пасько
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