
УКРАЇНА
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 21 липня 2020 р.                                     
с.Лука-Мелешківська                                                                                   №72

Про затвердження паспорта бюджетної програми та внесення змін і затвердження у
новій редакції паспортів бюджетних програм на 2020 рік

         Відповідно статті  cт.20,22 Бюджетного кодексу України,  наказів  Міністерства
фінансів  України:  від  26.08.2014  року  №836  «  Про  деякі  питання  запровадження
програмно-цільового  методу  складання  та  виконання  місцевих  бюджетів  »
зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  від  10.09.2014  року  №1104/25881  (зі
змінами),  від  29  грудня  2002  року  №1098      «Про  паспорти  бюджетних  програм  »,
зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  від  23.01.2003  року  №47/7368  (зі
змінами), враховуючи  рішення 39 сесії  сільської ради 7 скликання від 17.07.2020 року
№1073  « Про внесення змін до рішення 32 сесії 7 скликання від 24.12.2020 року  № 821
«Про місцевий бюджет Лука-Мелешківської сільської об’єднаної територіальної громади
на  2020  рік  »  та  з  метою  моніторингу,  оцінки  і  контролю  ефективності  виконання
бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:  

       1.   Затвердити  паспорт  бюджетної  програми на 2020 рік за КПКВКМБ, а саме:
- 0117463  «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів».

        2.  Внести зміни та затвердити в новій редакції паспорти бюджетних              програм
на 2020 рік за КПКВКМБ, а саме:
-  0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;
- 0117461«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0117691«Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами
виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади».

      3.    Контроль за виконання цього розпорядження покласти на начальника  відділу
фінансів-головного бухгалтера Шило В.М.

Т.В.О.Сільського голови                                                                     Богдан Августович



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Лука-Мелешківська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

21.07.2020 р. № Розпорядження №72

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2020 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.  ( 0114082 ) 4082   0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 02530000000

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –119035 гривень , у тому числі загального фонду – 119035 гривень та спеціального фонду – 0 
гривень .



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення створення середовища для культурного, творчого та духовного розвитку громади

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення проведення заходів в галузі культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення проведення культурно-масової діяльності 0

Усього 0

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 "Програма розвитку культури та духовного відродження на 2020 рік" 0

Конституція  України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Програма розвитку культури та духовного відродження на 2020 рік;
Наказ МФУ від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ МФУ від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть 
здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;
Закон України "Про культуру";
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків";
Рішення 32 сесії 7 скликання №821 від 24.12.2019 року "Про місцевий бюджет Лука-Мелешківської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами;
Наказ МФУ №1098 від 29.12.2002 року "Про паспорти бюджетних програм" зі змінами

№
з/п

Забезпечення культурного, творчого та духовного відродження, збереження культурної спадщини, розвиток загальнолюдських цінностей, високих моральних якостей, передусім у 
дітей та молоді

№
з/п

№
з/п

119 035 119 035

119 035 119 035

№
з/п

119 035 119 035



Усього 0

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

обсяг  видатків на проведення заходів грн. 119035,00 0,00 119035,00

1 2 3 4 5 6 7

17.07.2020 року №1073

2 продукту

кількість заходів од. розрахунок, програма 3,00 0,00 3,00

3 ефективності

середні витрати на проведення одного заходу грн. розрахунок 39678,33 0,00 39678,33

4 якості

рівень виконання завдання до потреби відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Лука-Мелешківська сільська рада

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

21.07.2020 р.

М.П.

119 035 119 035

№
з/п

Джерело
інформації

кошторис, рішення 32 сесії 
7 скл.від 24.12.2019 року 
№821, рішення 33 сесії 7 
скл.від 21.02.2020 року 
№860, рішення 39 сесії 7 
скликання від 



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Лука-Мелешківська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

21.07.2020 р. № Розпорядження №72

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2020 рік
1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.  ( 0117461 ) 7461   0456 02530000000

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –100812 гривень , у тому числі загального фонду – 20000 гривень та спеціального фонду – 80812 
гривень .

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків";
Закон України "Про автомобільні дороги";
Рішення 35 сесії 7 скликання від 20.03.2020 року № 920 "Про внесення змін до рішення 32 сесії сільської ради 7 скликання від 24.12.2019 року "Про місцевий бюджет Лука-Мелешківської 
сільської територіальної громади на 2020 рік"
Рішення 36 сесії 7 скликання від 14.04.2020 року № 924 "Про внесення змін до рішення 32 сесії сільської ради 7 скликання від 24.12.2019 року "Про місцевий бюджет Лука-Мелешківської 
сільської територіальної громади на 2020 рік"
Рішення 37 сесії 7 скликання від 22.05.2020 року № 929 "Про внесення змін до рішення 32 сесії сільської ради 7 скликання від 24.12.2019 року "Про місцевий бюджет Лука-Мелешківської 
сільської територіальної громади на 2020 рік"
Рішення 39 сесії 7 скликання від 17.07.2020 року № 1073 "Про внесення змін до рішення 32 сесії сільської ради 7 скликання від 24.12.2019 року "Про місцевий бюджет Лука-Мелешківської 
сільської територіальної громади на 2020 рік"



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Покращення інфраструкткри та технічного стану доріг територіальної громади з урахуванням гендерного аспекту

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожньої інфраструктури з урахуванням гендерного аспекту

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Утримання в належному стані об'єктів дорожньої інфраструктури Лука-Мелешківської ОТГ

Усього

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства на 2020 рік

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

грн. 0,00 40812,00 40812,00

1 2 3 4 5 6 7

Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства на 2020 рік;
Наказ МФУ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами;
Наказ МФУ №1098 від 29.12.2002 року "Про паспорти бюджетних програм"зі змінами
Закон України "Про благоустрій населених пунктів"

№
з/п

№
з/п

№
з/п

20 000 80 812 100 812

20 000 80 812 100 812

№
з/п

20 000 80 812 100 812

20 000 80 812 100 812

№
з/п

Джерело
інформації

обсяг видатків на виготовлення та експертизу ПКД по кап.ремонту 
доріг в с.Лука-Мелешківська

рішення 35 сесії 7 
скликання від 20.03.2020 



обсяг видатків на транспортні послуги доставки піску грн. 20000,00 0,00 20000,00

грн. 0,00 40000,00 40000,00

2 продукту

кількість об'єктів по кап.ремонту доріг в с.Лука-Мелешківська од. розрахунок 0,00 2,00 2,00

км. 0,00 1,20 1,20

3 ефективності

грн. розрахунок 0,00 20406,00 20406,00

грн. розрахунок 0,00 33333,33 33333,33

4 якості

рівень готовності документації по кап.ремонтах доріг відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

рівень готовності об'єкту по реконструкції вуличного освітлення відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

Сільський голова Сич В.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Лука-Мелешківська сільська рада

Сільський голова Сич В.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

21.07.2020 р.

М.П.

року №920, рішення 37 
сесії 7 скл.від 22.05.2020 
року №929

рішення 36 сесії 7 
скликання від 14.04.2020 
року №924

обсяг видатків на реконструкцію вуличного освітлення в 
с.Прибузьке

рішення 39 сесії 7 
скликання від 17.07.2020 
року №1073, 
співфінансування 17-го 
обл.конкурсу

протяжність мережі вуличного освітлення,на реконстукцію якого 
виділено кошти

зведений кошторисний 
розрахунок

середні витрати на виготовлення та експертизу ПКД кап.рем.одного 
об'єкту

середні витрати на реконструкцію 1 км вуличного освітлення 
вс.Прибузьке



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Лука-Мелешківська сільська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

21.07.2020 р. № Розпорядження №72

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2020 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.  ( 0117463 ) 7463   0456 02530000000

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –30171 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 30171 
гривень .

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Рішення 39 сесії 7 скликання від 17.07.2020 року №1073 "Про внесення змін до рішення 32 сесії сільської ради 7 скликання від 24.12.2019 року "Про місцевий бюджет Лука-Мелешківської 
сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"
Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства на 2020 рік;
Наказ МФУ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами;
Наказ МФУ №1098 від 29.12.2002 року "Про паспорти бюджетних програм" зі змінами
Закон України "Про благоустрій населених пунктів"



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Забезпечення покращення дорожньої інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Покращення інфраструктури та технічного стану доріг територіальної громади за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення реконструкції вуличного освітлення в населених пунктах Лука-Мелешківська ОТГ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Реконструкція мереж вуличного освітлення в с. Прибузьке 0

Усього 0

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства на 2020 рік 0

Усього 0

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

№
з/п

№
з/п

№
з/п

30 171 30 171

30 171 30 171

№
з/п

30 171 30 171

30 171 30 171

№
з/п

Джерело
інформації



обсяг видатків на реконструкцію вуличного освітлення грн. 0,00 30171,03 30171,03

2 продукту

км. 0,00 1,20 1,20

3 ефективності

1 2 3 4 5 6 7

грн. розрахунок 0,00 25142,52 25142,52

4 якості

рівень готовності об'єкту по реконструкції вуличного освітлення відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Лука-Мелешківська сільська рада

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

21.07.2020 р.

М.П.

рішення 39 сесії 7 
скликання від 17.07.2020 
року №1073, кошторис, 17-
й обл.конкурс

протяжність мережі вуличного освітлення,на реконстукцію якого 
виділено кошти

зведений кошторисний 
розрахунок

середні витрати на реконструкцію 1км.вул.освітлення в 
с.Прибузьке.



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Лука-Мелешківська сільська рада
(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

21.07.2020 р. № Розпорядження №72

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2020 рік

1.  ( 0100000 ) Лука-Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2.  ( 0110000 )  Лука-Мелешківська сільська рада 04329856

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.  ( 0117691 ) 7691   0490 02530000000

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –188500 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 188500 
гривень .

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ МФУ від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ МФУ від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть 
здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;
Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства на 2020 рік;
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків"

Рішення 32 сесії 7 скликання №821 від 24.12.2019 року "Про місцевий бюджет Лука-Мелешківської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"зі змінами;
Наказ МФУ №1098 від 29.12.2002 року "Про паспорти бюджетних програм" зі змінами
Положення про створення цільових фондів в органах місцевого самоврядування



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Забезпечення залучення громадян до виконання програм соціально-економічного розвитку

7. Мета бюджетної програми

Залучення населення до виконання програм соціально економічного розвитку територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення виконання заходів за рахунок цільових фондів Лука-Мелешківської ОТГ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Надання послуг 0

2 Виготовлення ПКД та капітальний ремонт 0

Усього 0

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Програма благоустрою населених пунктів та розвитку житлово-комунального господарства на 2020 рік; 0

Усього 0

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

обсяг видатків на транспортні послуги (в тому числі грн. розрахунки, кошториси, 0,00 26800,00 26800,00

1 2 3 4 5 6 7

№
з/п

№
з/п

№
з/п

38 500 38 500

150 000 150 000

188 500 188 500

№
з/п

188 500 188 500

188 500 188 500

№
з/п

Джерело
інформації



грейдерування)

обсяг видатків на послуги обрізки дерев грн. 0,00 11700,00 11700,00

грн. 0,00 150000,00 150000,00

2 продукту

кількість видів наданих послуг од. 0,00 2,00 2,00

кількість обєктів од. 0,00 2,00 2,00

3 ефективності

середні витрати на один вид послуг грн. розрахунок 0,00 19250,00 19250,00

середні витрати на один об'єкт грн. розрахунок 0,00 75000,00 75000,00

4 якості

рівень виконання (надання) послуг відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

рівень готовності ПКД до обсягу фінансування відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

Сільський голова Сич В.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Лука-Мелешківська сільська рада

Сільський голова Сич В.М.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

21.07.2020 р.

М.П.

положення про цільовий 
фонд сільського бюджету, 
рішення 32 сесії 7 
скликання від 24.12.2019 
року №821, рішення 33 
сесії 7 скл.від 21.02.2020 р.
№860, рішення 39 сесії 7 
скл.від 17.07.2020 року 
№1073

рішення 33 сесії 7 скл.від 
21.02.2020 р.№860, 
положення про цільовий 
фонд

обсяг видатків на виготовлення ПКД та кап.ремонти 
(співфінансування)

рішення 33 сесії 7 скл.від 
21.02.2020 р.№860, 
положення про цільовий 
фонд

розрахунки, кошториси, 
положення про цільовий 
фонд сільського бюджету 
рішення 32 сесії 7 
скликання від 24.12.2019 
року №821, рішення 33 
сесії 7 скл.від 21.02.2020 р.
№860

рішення 33 сесії 7 скл.від 
21.02.2020 р.№860, 
положення про цільовий 
фонд
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