
Додаток 1
до рішення Сокальської районної ради Львівської області
від  _______________ 2018 року №___
"Про затвердження розпоряджень голови 
Сокальської районної державної адміністрації"

грн.

Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

40000000 Офіційні трансферти -9076910 -8976910 -100000 -100000

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 5242900 5242900 0 0

41034200 Медична субвенція з Державного бюджету 
місцевим бюджетам 5242900 5242900

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам -14319810 -14219810 -100000 -100000

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг 
та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг  тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), управління 
багатоквартирним будинком,вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

-13400000 -13400000

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг 
та житлових субсидій населенню на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

-345400 -345400

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, 
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
тимчасової державної допомоги дітям, 
тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального 
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 
виплату, та допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка 
досягла 80-річного віку за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету -1055000 -1055000

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші 
ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення 
патронату над дитиною та виплату соціальної 
допомоги на утримання дитини в сім’ї 
патронатного вихователя за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

0

41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання 
інвестиційних проектів 400000 400000 400000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 80590 580590 -500000 -500000
Всього доходів -9076910 -8976910 -100000 -100000

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  _______________ 2018 року №___
"Про затвердження розпоряджень голови 
Сокальської районної державної адміністрації"

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 5282900 5282900 0 0 0 400000 0 0 0 400000 400000 5682900
0211000 Освіта 40000 40000 0 0 0 -675000 0 0 0 -675000 -675000 -635000

0211020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 40000 40000 -675000 -675000 -675000 -635000

0212000 Охорона здоров'я 5242900 5242900 0 0 0 -230000 0 0 0 -230000 -230000 5012900
0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -473400 -473400 -230000 -230000 -230000 -703400

в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету -473400 -473400 0 -473400
0212110 2110 Первинна медична допомога населенню 1809700 5716300 0 0 0 0 0 0 0 1809700

0212112 2112 0725
Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, 
фельдшерсько-акушерськими пунктами 1809700 1809700 0 1809700
в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 1598900 1598900 0 1598900
в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету 210800 210800 0 210800

0212113 2113 0721
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-
поліклінічними закладами (відділеннями) 3906600 3906600 0 3906600
в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 3644000 3644000 0 3644000
в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету 262600 262600 0 262600

0217363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій 0 905000 905000 905000 905000

0217368 7368 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 0 400000 400000 400000 400000

0800000 08
Управління соціального захисту населення Сокальської  
райдержадміністрації -14322730 -14322730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14322730

0813010 3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот -13400000 -13400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13400000

0813011 3011 1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим 
категоріям громадян відповідно до законодавства -1950000 -1950000 0 -1950000

0813012 3012 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг -11450000 -11450000 0 -11450000

0813020 3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу -345400 -345400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -345400

0813021 3021 1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства -100000 -100000 0 -100000

0813022 3022 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу -245400 -245400 0 -245400

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян 257740 257740 0 257740

0813040 3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям -1055000 -1055000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1055000

0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 30960 30960 0 30960
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини -1085960 -1085960 0 -1085960

0813123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї 93980 93980 93980
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 125950 125950 0 125950

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 фондКод 

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
2400000 24 Відділ агропромислового розвитку Сокальської райдержадміністрації 36582 36582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36582
2418320 8320 0520 Збереження природно-заповідного фонду 36582 36582 36582

3700000 37 Фінансове управління Сокальської райдержадміністрації 26338 0 0 0 26338 -500000 0 0 0 -500000 -500000 -473662
3719720 9720 0180 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів 0 -530000 -530000 -530000 -530000

3719750 9750 0180
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів

530000 530000 530000 530000
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 26338 26338 -500000 -500000 -500000 -473662

Всього -8976910.00 -9003248.00 0 0 26338 -100000 0 0 0 -100000 -100000 -9076910.00

Голова районної ради Микола Пасько



Додаток 3
до рішення Сокальської районної ради Львівської області
від  _______________ 2018 року №___
"Про затвердження розпоряджень голови 

Сокальської районної державної адміністрації"

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 

Разом 
видатків на 
поточний рік 

0200000 03 Сокальська районна державна адміністрація 400,000.0

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 видатки -675,000

0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

капітальні видатки -230000

0217363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

капітальні видатки 905,000

0217368 7368 0490
Виконання інвестиційних проектів за рахунок 
субвенцій з інших бюджетів

капітальні видатки 400,000

3700000 37

Фінансове управління Сокальської 

райдержадміністрації 
-500,000

3719720 9720 0180
Субвенція з місцевого бюджету на виконання 
інвестиційних проектів

капітальні трансферти -530,000

3719750 9750 0180
Субвенція з місцевого бюджету на 
співфінансування інвестиційних проектів

капітальні трансферти 530,000

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету
капітальні трансферти -500,000

…

Всього -100,000.0

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

Голова районної ради                                                                                             Микола Пасько



Додаток 4
до рішення Сокальської районної ради Львівської області
від  _______________ 2018 року №___
"Про затвердження розпоряджень голови 
Сокальської районної державної адміністрації"

грн.

Інші субвенції з 
місцевого бюджету 

(Програма 
розроблення 
містобудівної 

документації у 
Сокальському 

районі  на 2016-2020 
роки)

Інші субвенції з 
місцевого бюджету 

(Реалізація обласної 
Програми 

зовнішнього 
освітлення 

населених пунктів 
Львівської області)

Інші субвенції з 
місцевого бюджету 

(Програми 
проведення 

обласного конкурсу 
проектів місцевого 

розвитку у 
Львівській області 
на 2017-2020 роки ) 

капітальні 
трансферти

Субвенція з 
місцевого бюджету 

на співфінансування 
інвестиційних 

проектів (Програма 
по збереженню 

об'єктів культурної 
спадщини 

Сокальського 
району на 2018 рік)

Субвенція з 
місцевого бюджету 

на виконання 
інвестиційних 

проектів (Програма 
по збереженню 

об'єктів культурної 
спадщини 

Сокальського 
району на 2018 рік)

Інші субвенції з 
місцевого бюджету 

(Майданчик з 
тренажерним 
обладнанням)

Інші субвенції з 
місцевого бюджету 

(Реалізація обласної 
Програми 

Спортивний 
майданчик)

Сума

1 2 4 6 9 10 11 12 13
Боб'ятинська -10000 -10,000
Волсвинська -138,000 -138,000
Карівська -20,000 -20,000
Свитазівська 60,000 60,000
Смиківська 20,000 60,000 80,000
Стенятинська 10,000 10,000
Тартаківська -500,000 -500,000
Жвирківська -20,000 -20,000
Сокальська 164,338 164,338
Угнівська 20,000 60,000 80,000
Обласний бюджет 530,000 -530,000 -180,000 -180,000
Всього по району 0 164,338 -138,000 530,000 -530,000 0 -500,000 -473,662

Загальний фонд

Голова районної ради                                                                                             Микола Пасько                                           

Зміни до показників

міжбюджетних трансфертів  між районним та бюджетами сіл, міст та селища

        Сокальського району на 2018 рік           

Назва місцевих рад Разом субвенцій

Міжбюджетні трансферти

Спеціальний фонд



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

3700000 37 Фінансове управління Сокальської райдержадміністрації 0 -530,000 -530,000

3719720 9720 0180
Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних 
проектів  Програма по збереженню об'єктів культурної спадщини Сокальського району на 2018 рік -530,000 -530000

3719750 9750 0180
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних 
проектів  Програма по збереженню об'єктів культурної спадщини Сокальського району на 2018 рік 530,000 530000

Разом 0 -530,000 -530,000
 

Спеціальний 
фонд 

Голова районної ради                                                                                             Микола Пасько

Зміни до переліку районних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році   

Додаток 5
до рішення Сокальської районної ради Львівської області

від  _______________ 2018 року №___
"Про затвердження розпоряджень голови 

Сокальської районної державної адміністрації"
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