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

грн.

Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження 3733730.0 3733730.0

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати   3679730.0 3679730.0

11010500
 Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за результатами 
річного декларування 124500 124500

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від 
оподаткування пенсійних виплат або 
щомісячного довічного грошового утримання, 
що сплачується (перераховується) згідно з 
Податковим кодексом України -50000 -50000

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності -20500 -20500

12000000 Податки на власність
20000000 Неподаткові надходження -54000 -54000 0

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету -14000 -14000

22080400

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим комплексом та 
іншим майном, що перебуває в комунальній 
власності -40000 -40000
Разом доходів 3679730 3679730 0
Всього доходів 3679730 3679730 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  __ грудня 2018 року №___
"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 1605796.48 1605796.48 -423000 1500000 0 8933.52 0.00 0.00 0.00 8933.52 8933.52 1614730.00
0211000 Освіта 1015796.48 1015796.48 -423000 1500000 0 8933.52 0.00 0.00 0.00 8933.52 8933.52 1024730.00

0211020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 861366.48 861366.48 -423000 1346100 8933.52 8933.52 8933.52 870300

0211090 1090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми 103400 103400 103400 0 0 103400

0211150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 15100 15100 15100 0 15100
0211161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 35930 35930 35400 0 35930
0212000 Охорона здоров'я 590000 590000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590000
0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 590000 590000 0 0 590000

1000000 10
Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та 
релігій Сокальської райдержадміністрації 50000 50000 0 0 0 -50000 0 0 0 -50000 -50000 0

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та iнших клубних закладів 50000 50000 -50000 -50000 -50000 0

0 0
3700000 37 Фінансове управління Сокальської райдержадміністрації 2065000 2065000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2065000
3719150 9150 0180 Інші дотації з місцевого бюджету 65000 65000 65000

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 2000000 2000000 0 0 2000000

Всього 3720796.48 3720796.48 -423000 1500000 0 -41066.48 0 0 0 -41066.48 -41066.48 3679730.00

Голова районної ради

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

Микола Пасько

             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



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

(грн.)

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 41066.48 -41066.48 -41066.48 0.00

208000 Фінансування за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів 41066.48 -41066.48 -41066.48 0.00

208100 На початок періоду 0.00

208200 На кінець періоду 0.00

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

41066.48 -41066.48 -41066.48 0.00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету  за типом кредитора 41066.48 -41066.48 -41066.48 0.00

600000 Фінансування за активними операціями 41066.48 -41066.48 -41066.48 0.00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 41066.48 -41066.48 -41066.48 0.00

602100 На початок періоду 0.00

602200 На кінець періоду 0.00

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

41066.48 -41066.48 -41066.48 0.00

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

41066.48 -41066.48 -41066.48 0.00

Усього 41066.48 -41066.48 -41066.48 0.00

Голова районної ради                                                                                                                            Микола Пасько

  Спеціальний фонд
Разом

Разом в т.ч.бюдж. 
розвитку

Зміни до джерел фінансування районного бюджету  на 2018  рік.

Код Назва Загальний         
фонд



Додаток 4
до рішення Сокальської районної ради Львівської області
від  __ грудня 2018 року №___
"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 
функціональн

ої 
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 

0200000 Сокальська районна державна адміністрація 

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

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

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

капітальні видаатки

…

Всього 

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

Голова районної ради                                                                                             Микола Пасько



до рішення Сокальської районної ради Львівської області

"Про внесення змін до показників районного бюджету 

Разом видатків 
на поточний рік 

8,933.52

8,933.52

-50,000

-50,000

-41,066.48



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

Інші дотації з місцевого бюджету Субвенція з місцевого бюджету (Програма 
Дороги Сокальщини на 2018-2020 роки)

Сума

1 2 3 4
Корчівська 65,000 65,000
Тартаківська 2,000,000 2,000,000
Всього по району 65,000 2,000,000 2,065,000

Загальний 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 трансфертів

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

1000000 10
Відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, 
туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації 22,000 0 22,000

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма підтримки культурно - просвітницьких та іформаційно - презентаційних заходів на 2018 рік 22,000 22,000

3700000 37 Фінансове управління Сокальської райдержадміністрації 2,078,862 -78,862 2,000,000

3719720 9720 0180 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів Програма водопостачання населених пунктів Сокальського району на 2018 рік -48,000 -195,000 -243,000
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Програма водопостачання населених пунктів Сокальського району на 2018 рік 48,000 195,000 243,000

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 2,000,000 2,000,000

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Програма підтримки та розвитку Народних домів Сокальського району у 2018 році 78,862 -78,862 0

Разом 2,100,862 -78,862 2,022,000
 

                                                                                                                                                      до рішення Сокальської районної ради Львівської області
                                                                    Додаток 6

Спеціальний 
фонд 

Голова районної ради                                                                                                                                 Микола Пасько

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

                                                                                                       від  __ грудня 2018 року №___
                                                                                                                                             "Про внесення змін до показників районного бюджету 
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