
Додаток 7

до рішення районної ради 

від 07.12.2022

0930220000

(код бюджету) (грн.)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Верховинська районна рада 120 000,00 120 000,00 - -

0110000 Верховинська районна рада 120 000,00 120 000,00 - -

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

Програма з питань розвитку 

місцевогосамоврядування  у Верховинському  

районі  на 2022-2025 роки

Рішення сесії районної ради від 22 грудня 2021 

року
60 000,00 60 000,00 - -

0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони

Програма підтримкм ЗСУ, підрозділів 

територіальної оборони  та добровольчих 

формувань на 2023 рік

протокол  комісії з питань податків , бюджету і 

фінансів райради від 01 грудня2022 року №19
60 000,00 60 000,00 - -

0200000
Верховинська районна державна 

адмiнiстрацiя
2 740 000,00 2 740 000,00 - -

0210000
Верховинська районна державна 

адмiнiстрацiя
2 740 000,00 2 740 000,00 - -

0216017 6017 0620
Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією 

об`єктів житлово-комунального господарства

Програма  по благоустрою та поводження з 

твердими побутовими відходами  на 2021-2025 

роки на 2023 рік

Рішення сесії районної  ради від 22 грудня 2021 

року
2 700 000,00 2 700 000,00 - -

0218110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха

Комплексна цільова програма розвитку 

цивільного захисту населення та території 

Верховинського району  від надзвичайних 

ситуацій природного і техногенного характеру 

на 2021-2025 роки на 2023 рік

Рішення сесії райради від 22 грудня 2021 року 20 000,00 20 000,00 - -

0218220 8220 0380
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення

Програма забезпечення мобілізаційної 

підготовки та оборони  в Верховинському 

районі на 2023-2027 роки на 2023 рік.

рішення сесії від 22 грудня  2021 року 20 000,00 20 000,00 - -

X X X УСЬОГО X X 2 860 000,00 2 860 000,00 - -

Начальник фінансового управління                                                                                                                                                 Всеволод Ватаманюк

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональн

ої класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої/ регіональної програми
Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну 

програму
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд


