
17544000000

(код бюджету)

грн.

Загальний фонд 

3 4 5 6 7 8

0100000  Рафалівська селищна рада

0110000 Рафалівська селищна рада

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

Селищна програма мобілізації,підготовки 

допризовників "Допризовник" на 2021-

2023рр

Рішення сесії селищної 

ради від 21.12.21р 

№639

21 000 21 000

0113032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 

послуг зв`язку

Програма з надання пільг на оплату послуг 

зв'язку для пільгових категорій громадян 

Рафалівської територіальної громади на 

2022рік 

Рішення сесії селищної 

ради від 21.12.21р 

№648

5 000 5 000

0113035 3035 1070
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті

Програма з компенсації пільгових 

перевезень окремих кетегорій громадян 

(мешканців Рафалівської територіальної 

громади) на залізничному транспорті 

приміського сполучення на 2022 рік

Рішення сесії  

селищної ради від 

21.12.21р №643

15 000 15 000

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не 

здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги

Селищна прграма "З надання соціальної 

послуги "догляд вдома" мешканцям 

Рафалівської територіальної громади на 

2022 р"

Рішення селищної 

ради від 21.12.21р 

№646

5 000 5 000

113242 3242 1090
'Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

Програма соціального захисту окремих 

категорій населення селища "Соціальний 

захист населення на 2022 рік"

Рішення селищної 

ради від 21.12.21р 

№646

841 370 841 370

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства
Селищна програма «Розвиток комунальної 

системи водопостачання» на 2022 рік.

Рішення селищної 

ради  від 21.12.21р 

№654
10 000 10 000

016030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Селищна програма "Благоустрій території 

громади " на 2022

Рішення селищної 

ради  від 21.12.21р 

№653
450 000 450 000

017150 7150
Реалізація програм у галузі лісового господарства і 

мисливства

Селищна прогама "Реалізація програм у 

галузі лісового господарства та 

мисливства територіальної громади на 

2022 рік"

Рішення селищної 

ради  від 21.12.21р 

№652

180 000 180 000

017461 7461
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок місцевого бюджету 

Селищна прграма "Дороги та дорожнє 

господарство" на 2022рік

Рішення селищної 

ради  від 21.12.2021р 

№651
100 000 100 000

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код типової 

програмної 

класифікації 

та 

кредитування 

бюджету

Код 

Функціонально

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування головного розпорядника/ 

відповідального виконавця/ найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Найменування місцевої / регіональної 

програми

Дата і номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

усього

в тому числі 

бюджет 

розвитку

Додаток №  4
до рішення Рафалівської селищної ради 
"Про  бюджет Рафалівської селищної територіальної громади на 2022 
рік"  
від 21  грудня  2021 року № 658

Розподіл витрат бюджету  Рафалівської селищної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році



Загальний фонд 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код типової 

програмної 

класифікації 

та 

кредитування 

бюджету

Код 

Функціонально

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування головного розпорядника/ 

відповідального виконавця/ найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Найменування місцевої / регіональної 

програми

Дата і номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

усього

в тому числі 

бюджет 

розвитку

018110 8110
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 

та наслідків стихійного лиха 

Селищна прогама "Захисту населення і 

територій Рафалівської селищної ради 

Вараського району Рівненської області від 

надзвичайних ситуацій та збереження 

організації заходів пожежної, техногенної 

безпеки та цивільного захисту на 2021-

2025рр.

Рішення селищної 

ради  від 21.04.21р 

№262

15 000 15 000

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 1 642 370 1 642 370

Селищний голова          Василь СОВГУТЬ


