
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

10 квітня 2020 року № 152 

 

Зміни  

до довідника місцевих бюджетів 

 

1. Позиції: 

« 
02 2 smt             1   02308401000 Бюджет смт Бродецьке Бродецька селищна рада 0521455300 

селище міського типу Бродецьке у Козятинському районі 

Вінницької області, адміністративний центр 

02 2 s(smt)              02308401000 Бюджет смт Бродецьке Бродецька селищна рада 0521455303 
селище Дубина селища міського типу Бродецьке у 

Козятинському районі Вінницької області 

02 2 ss(g)               02502000000 
Бюджет Студенянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Студенянська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523280602 

село Брохвичі у Піщанському районі у складі Студенянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02502000000 
Бюджет Студенянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Студенянська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523280601 

село Гонорівка у Піщанському районі у складі Студенянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02502000000 
Бюджет Студенянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Студенянська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523280603 

селище Козацьке у Піщанському районі у складі Студенянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521281203 

село Василівка у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521282406 

село В’язовиця у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521287606 

село Володимирівка у Іллінецькому районі у складі Іллінецької 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521282003 

село Жадани у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521282403 

село Жорнище у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521281206 

село Кабатня у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521283903 

село Красненьке у Іллінецькому районі у складі Іллінецької 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521283906 

село Лиса Гора у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521289206 

село Лугова у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521285503 

село Павлівка у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 Бюджет Іллінецької міської об’єднаної Іллінецька міська рада об’єднаної 0521288006 село Пархомівка у Іллінецькому районі у складі Іллінецької 
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територіальної громади територіальної громади міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521285506 

село Слобідка у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521282006 

село Сорока у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521287603 

село Тягун у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521289209 

село Уланівка у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521288003 

село Хрінівка у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521288009 

селище Червоне у Іллінецькому районі у складі Іллінецької 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521282409 

село Шевченкове у Іллінецькому районі у складі Іллінецької 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521289203 

село Якубівка у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02506000000 
Бюджет Немирівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Немирівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523080201 

село Байраківка у Немирівському районі у складі Немирівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02506000000 
Бюджет Немирівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Немирівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523080202 

село Глинянець у Немирівському районі у складі Немирівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02506000000 
Бюджет Немирівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Немирівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523085402 

село Гостинне у Немирівському районі у складі Немирівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02506000000 
Бюджет Немирівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Немирівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523089402 

село Гунька у Немирівському районі у складі Немирівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02506000000 
Бюджет Немирівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Немирівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523080203 

село Дубмаслівка у Немирівському районі у складі Немирівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02506000000 
Бюджет Немирівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Немирівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523089403 

село Козаківка у Немирівському районі у складі Немирівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02506000000 
Бюджет Немирівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Немирівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523085902 

село Лука у Немирівському районі у складі Немирівської міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02506000000 
Бюджет Немирівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Немирівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523085401 

село Медвежа у Немирівському районі у складі Немирівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02506000000 
Бюджет Немирівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Немирівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523085901 

село Никифорівці у Немирівському районі у складі Немирівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02506000000 
Бюджет Немирівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Немирівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523088601 

село Стрільчинці у Немирівському районі у складі Немирівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02506000000 
Бюджет Немирівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Немирівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523089404 

село Супрунівка у Немирівському районі у складі Немирівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02506000000 
Бюджет Немирівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Немирівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523089401 

село Язвинки у Немирівському районі у складі Немирівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02508000000 
Бюджет Вороновицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Вороновицька селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0520682403 

село Комарів у Вінницькому районі у складі Вороновицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій 

області 

02 2 ss(g)               02509000000 
Бюджет Дашівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Дашівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521280803 

село Білки у Іллінецькому районі у складі Дашівської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02509000000 
Бюджет Дашівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Дашівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521284109 

село Волошкове у Іллінецькому районі у складі Дашівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій 

області 

02 2 ss(g)               02509000000 Бюджет Дашівської селищної Дашівська селищна рада об’єднаної 0521283406 село Іванівка у Іллінецькому районі у складі Дашівської селищної 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02509000000 
Бюджет Дашівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Дашівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521282803 

село Кальник у Іллінецькому районі у складі Дашівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій 

області 

02 2 ss(g)               02509000000 
Бюджет Дашівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Дашівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521283003 

село Кантелина у Іллінецькому районі у складі Дашівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій 

області 

02 2 ss(g)               02509000000 
Бюджет Дашівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Дашівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521283403 

село Копіївка у Іллінецькому районі у складі Дашівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій 

області 

02 2 ss(g)               02509000000 
Бюджет Дашівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Дашівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521284103 

село Купчинці у Іллінецькому районі у складі Дашівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій 

області 

02 2 ss(g)               02509000000 
Бюджет Дашівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Дашівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521283409 

село Олексіївка у Іллінецькому районі у складі Дашівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій 

області 

02 2 ss(g)               02509000000 
Бюджет Дашівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Дашівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521280806 

село Привільне у Іллінецькому районі у складі Дашівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій 

області 

02 2 ss(g)               02509000000 
Бюджет Дашівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Дашівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521282806 

село Шабельня у Іллінецькому районі у складі Дашівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій 

області 

02 2 ss(g)               02509000000 
Бюджет Дашівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Дашівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521284106 

село Яструбинці у Іллінецькому районі у складі Дашівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій 

області 

02 2 ss(g)               02511000000 
Бюджет Ситковецької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Ситковецька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523081601 

село Вища Кропивна у Немирівському районі у складі 

Ситковецької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02511000000 
Бюджет Ситковецької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Ситковецька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523081602 

село Гута у Немирівському районі у складі Ситковецької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій 

області 

02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523980601 

село Антонівка у Томашпільському районі у складі 

Томашпільської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523983802 

село Вапнярки у Томашпільському районі у складі 

Томашпільської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523981801 

село Горишківка у Томашпільському районі у складі 

Томашпільської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523982301 

село Жолоби у Томашпільському районі у складі Томашпільської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій 

області 

02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523984602 

село Калинка у Томашпільському районі у складі Томашпільської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій 

області 

02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523983804 

село Касянівка у Томашпільському районі у складі 

Томашпільської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523981901 

село Кислицьке  у Томашпільському районі у складі 

Томашпільської селищної об’єднаної територіальної громади у 
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Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523983301 

село Нетребівка у Томашпільському районі у складі 

Томашпільської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523983801 

село Паланка  у Томашпільському районі у складі 

Томашпільської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523984301 

село Пеньківка у Томашпільському районі у складі 

Томашпільської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523984601 

село Пилипи-Борівські  у Томашпільському районі у складі 

Томашпільської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523984801 

село Ракова у Томашпільському районі у складі Томашпільської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій 

області 

02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523985201 

село Рожнятівка у Томашпільському районі у складі 

Томашпільської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523986801 

село Яланець у Томашпільському районі у складі Томашпільської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій 

області 

02 2 ss(g)               02514000000 
Бюджет Бабчинецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Бабчинецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0524982003 

село Букатинка у Чернівецькому районі у складі Бабчинецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02514000000 
Бюджет Бабчинецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Бабчинецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0524982001 

село Вила-Ярузькі у Чернівецькому районі у складі Бабчинецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02514000000 
Бюджет Бабчинецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Бабчинецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0524984801 

село Моївка у Чернівецькому районі у складі Бабчинецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02514000000 
Бюджет Бабчинецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Бабчинецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0524984803 

селище Степне у Чернівецькому районі у складі Бабчинецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02516000000 
Бюджет Джулинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Джулинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520486406 

село Хмарівка у Бершацькому районі у складі Джулинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02516000000 
Бюджет Джулинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Джулинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520486403 

село Чернятка у Бершацькому районі у складі Джулинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02517000000 
Бюджет Ковалівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ковалівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523081001 

село Воловодівка у Немирівському районі у складі Ковалівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02517000000 
Бюджет Ковалівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ковалівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523082501 

село Головеньки у Немирівському районі у складі Ковалівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02517000000 
Бюджет Ковалівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ковалівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523086001 

село Обідне у Немирівському районі у складі Ковалівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02517000000 
Бюджет Ковалівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ковалівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523088301 

село Сподахи у Немирівському районі у складі Ковалівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02517000000 
Бюджет Ковалівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ковалівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523081002 

селище Шевченка у Немирівському районі у складі Ковалівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02522000000 
Бюджет Мурафської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Мурафська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0525383001 

село Клекотина у Шаргородському районі у складі Мурафської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02523000000 
Бюджет Якушинецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Якушинецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520682503 

село Ксаверівка у Вінницькому районі у складі Якушинецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02523000000 
Бюджет Якушинецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Якушинецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520682506 

село Лисогора у Вінницькому районі у складі Якушинецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02523000000 Бюджет Якушинецької сільської Якушинецька сільська рада об’єднаної 0520683303 село Майдан у Вінницькому районі у складі Якушинецької 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02523000000 
Бюджет Якушинецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Якушинецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520683306 

село Слобода-Дашковецька у Вінницькому районі у складі 

Якушинецької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02524000000 
Бюджет Кунківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Кунківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520884206 

селище Карбівське у Гайсинському районі у складі Кунківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02524000000 
Бюджет Кунківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Кунківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520885206 

село Косанове у Гайсинському районі у складі Кунківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02524000000 
Бюджет Кунківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Кунківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520883003 

село Кузьминці у Гайсинському районі у складі Кунківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02524000000 
Бюджет Кунківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Кунківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520884203 

село Мітлинці у Гайсинському районі у складі Кунківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02524000000 
Бюджет Кунківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Кунківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520885203 

село Носівці у Гайсинському районі у складі Кунківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02524000000 
Бюджет Кунківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Кунківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520883006 

село Павлівка у Гайсинському районі у складі Кунківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02524000000 
Бюджет Кунківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Кунківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520883009 

село Сокільці у Гайсинському районі у складі Кунківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02524000000 
Бюджет Кунківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Кунківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520885209 

селище Трубочка у Гайсинському районі у складі Кунківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02524000000 
Бюджет Кунківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Кунківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520884209 

село Шура-Мітлинецька у Гайсинському районі у складі 

Кунківської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02524000000 
Бюджет Кунківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Кунківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520883012 

село Щурівці у Гайсинському районі у складі Кунківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02525000000 
Бюджет Шляхівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шляхівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520485306 

селище Кавкули у Бершадському районі у складі Шляхівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02525000000 
Бюджет Шляхівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шляхівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520485303 

село Тирлівка у Бершадському районі у складі Шляхівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02527000000 
Бюджет Глуховецької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Глуховецька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521485206 

село Гурівці у Козятинському районі у складі Глуховецької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій 

області 

02 2 ss(g)               02527000000 
Бюджет Глуховецької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Глуховецька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521485203 

село Непедівка у Козятинському районі у складі Глуховецької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій 

області 

02 2 ss(g)               02528000000 
Бюджет Староприлуцької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Староприлуцька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0522284001 

село Нова Прилука у Липовецькому районі у складі 

Староприлуцької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02534000000 
Бюджет Новогребельської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новогребельська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0521689003 

село Чернятин у Калинівському районі у складі Новогребельської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

03 2 s(smt)              03302401000 Бюджет смт Мар’янівка 
Мар’янівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720888603 

село Сільце у Горохівському районі у складі Мар’янівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03501000000 
Бюджет Велицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Велицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722188603 

село Арсеновичі у Ковельському районі у складі Велицької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03501000000 
Бюджет Велицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Велицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722187802 

село Кашівка у Ковельському районі у складі Велицької сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03501000000 
Бюджет Велицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Велицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722184302 

село Кривлин у Ковельському районі у складі Велицької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03501000000 
Бюджет Велицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Велицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722184301 

село Мельниця у Ковельському районі у складі Велицької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 
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03 2 ss(g)               03501000000 
Бюджет Велицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Велицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722184303 

село Мирин у Ковельському районі у складі Велицької сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03501000000 
Бюджет Велицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Велицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722188605 

село Підліси у Ковельському районі у складі Велицької сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03501000000 
Бюджет Велицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Велицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722187801 

село Підріжжя у Ковельському районі у складі Велицької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03501000000 
Бюджет Велицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Велицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722184304 

село Рудка-Миринська у Ковельському районі у складі Велицької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03501000000 
Бюджет Велицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Велицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722188601 

село Сільце у Ковельському районі у складі Велицької сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03501000000 
Бюджет Велицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Велицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722188607 

село Угли у Ковельському районі у складі Велицької сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722188402 

село Байківці у Ковельському районі у складі Голобської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722188403 

село Битень у Ковельському районі у складі Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722188002 

село Борщівка у Ковельському районі у складі Голобської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722188003 

село Великий Порськ у Ковельському районі у складі Голобської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722185202 

село Дарівка у Ковельському районі у складі Голобської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722184203 

село Діброва у Ковельському районі у складі Голобської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722188004 

село Жмудче у Ковельському районі у складі Голобської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722184201 

село Майдан у Ковельському районі у складі Голобської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722188005 

село Малий Порськ у Ковельському районі у складі Голобської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722188404 

село Мар’янівка у Ковельському районі у складі Голобської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722185201 

село Новий Мосир у Ковельському районі у складі Голобської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722185205 

село Партизанське у Ковельському районі у складі Голобської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722188001 

село Поповичі у Ковельському районі у складі Голобської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03502000000 Бюджет Голобської селищної Голобська селищна рада об’єднаної 0722188401 село Радошин у Ковельському районі у складі Голобської 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722188006 

село Свидники у Ковельському районі у складі Голобської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722184205 

село Солотвин у Ковельському районі у складі Голобської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722185207 

село Старий Мосир у Ковельському районі у складі Голобської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03503000000 
Бюджет Зимнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Зимнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720581301 

село Бубнів у Володимир-Волинському районі у складі 

Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03503000000 
Бюджет Зимнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Зимнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720583202 

село Володимирівка у Володимир-Волинському районі у складі 

Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03503000000 
Бюджет Зимнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Зимнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720583203 

село Когильне у Володимир-Волинському районі у складі 

Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03503000000 
Бюджет Зимнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Зимнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720583201 

село Льотниче у Володимир-Волинському районі у складі 

Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03503000000 
Бюджет Зимнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Зимнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720585302 

село Марія-Воля у Володимир-Волинському районі у складі 

Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03503000000 
Бюджет Зимнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Зимнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720581302 

село Маркостав у Володимир-Волинському районі у складі 

Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03503000000 
Бюджет Зимнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Зимнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720583204 

село Острівок у Володимир-Волинському районі у складі 

Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03503000000 
Бюджет Зимнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Зимнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720583205 

село Поничів у Володимир-Волинському районі у складі 

Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03503000000 
Бюджет Зимнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Зимнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720581303 

село Руснів у Володимир-Волинському районі у складі 

Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03503000000 
Бюджет Зимнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Зимнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720585301 

село Селець у Володимир-Волинському районі у складі 

Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03503000000 
Бюджет Зимнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Зимнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720581304 

село Черчичі у Володимир-Волинському районі у складі 

Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03503000000 
Бюджет Зимнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Зимнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720585303 

село Чесний Хрест у Володимир-Волинському районі у складі 

Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03504000000 
Бюджет Смолигівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Смолигівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722886602 

село Барвінок у Луцькому районі у складі Смолигівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03504000000 
Бюджет Смолигівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Смолигівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722886603 

село Михайлівка у Луцькому районі у складі Смолигівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 
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03 2 ss(g)               03504000000 
Бюджет Смолигівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Смолигівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722886601 

село Хорохорин у Луцькому районі у складі Смолигівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720583403 

село Амбуків у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720581803 

село Ворчин у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720586702 

село Дарницьке у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720585602 

село Заболоття у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720581801 

село Зоря у Володимир-Волинському районі у складі Устилузької 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720585003 

село Ізов у Володимир-Волинському районі у складі Устилузької 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720584002 

село Кладнів у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720584003 

село Коритниця у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720583401 

село Лудин у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720584001 

село Микитичі у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720584004 

село Новини у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720585604 

село Полум’яне у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720584801 

село П’ятидні у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720585001 

село Рогожани у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720583409 

село Рокитниця у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720586703 

село Русів у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720581805 

село Селіски у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 
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03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720585601 

село Стенжаричі у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720585603 

село Турівка у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720586701 

село Хотячів у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720584802 

село Хрипаличі у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720583411 

село Чорників у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03506000000 
Бюджет Люблинецької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Люблинецька селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722189302 

село Краснодуб’я у Ковельському районі у складі Люблинецької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03506000000 
Бюджет Люблинецької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Люблинецька селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722189303 

село Кругель у Ковельському районі у складі Люблинецької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03506000000 
Бюджет Люблинецької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Люблинецька селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722184601 

село Мощена у Ковельському районі у складі Люблинецької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03506000000 
Бюджет Люблинецької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Люблинецька селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722189304 

село Нові Кошари у Ковельському районі у складі Люблинецької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03506000000 
Бюджет Люблинецької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Люблинецька селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722189301 

село Старі Кошари у Ковельському районі у складі Люблинецької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03506000000 
Бюджет Люблинецької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Люблинецька селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722184604 

село Черкаси у Ковельському районі у складі Люблинецької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03507000000 
Бюджет Шацької селищної об’єднаної 

територіальної громади 

Шацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725784202 

село Вілиця у Шацькому районі у складі Шацької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03507000000 
Бюджет Шацької селищної об’єднаної 

територіальної громади 

Шацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725784203 

село Кропивники у Шацькому районі у складі Шацької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03507000000 
Бюджет Шацької селищної об’єднаної 

територіальної громади 

Шацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725785402 

село Пехи у Шацькому районі у складі Шацької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03507000000 
Бюджет Шацької селищної об’єднаної 

територіальної громади 

Шацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725784204 

село Плоске у Шацькому районі у складі Шацької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03507000000 
Бюджет Шацької селищної об’єднаної 

територіальної громади 

Шацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725785403 

село Положеве у Шацькому районі у складі Шацької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03507000000 
Бюджет Шацької селищної об’єднаної 

територіальної громади 

Шацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725784201 

село Прип’ять у Шацькому районі у складі Шацької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03507000000 
Бюджет Шацької селищної об’єднаної 

територіальної громади 

Шацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725785401 

село Самійличі у Шацькому районі у складі Шацької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03507000000 
Бюджет Шацької селищної об’єднаної 

територіальної громади 

Шацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725785404 

село Хомичі у Шацькому районі у складі Шацької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03509000000 
Бюджет Дубівської сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Дубівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722181401 

село Городище у Ковельському районі у складі Дубівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 
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03 2 ss(g)               03509000000 
Бюджет Дубівської сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Дубівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722181402 

село Гредьки у Ковельському районі у складі Дубівської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03509000000 
Бюджет Дубівської сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Дубівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722181403 

село Красноволя у Ковельському районі у складі Дубівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03509000000 
Бюджет Дубівської сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Дубівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722185602 

село Мислина у Ковельському районі у складі Дубівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03509000000 
Бюджет Дубівської сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Дубівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722185601 

село Облапи у Ковельському районі у складі Дубівської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03511000000 
Бюджет Литовезької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Литовезька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721181802 

село Біличі у Іваничівському районі у складі Литовезької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03511000000 
Бюджет Литовезької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Литовезька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721181801 

село Заболотці у Іваничівському районі у складі Литовезької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03511000000 
Бюджет Литовезької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Литовезька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721182201 

село Заставне у Іваничівському районі у складі Литовезької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03511000000 
Бюджет Литовезької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Литовезька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721183202 

село Кречів у Іваничівському районі у складі Литовезької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03511000000 
Бюджет Литовезької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Литовезька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721183201 

село Мовники у Іваничівському районі у складі Литовезької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 
Бюджет Павлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Павлівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721182302 

село Волиця у Іваничівському районі у складі Павлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 
Бюджет Павлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Павлівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721183002 

село Грушів у Іваничівському районі у складі Павлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 
Бюджет Павлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Павлівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721181401 

село Жашковичі у Іваничівському районі у складі Павлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 
Бюджет Павлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Павлівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721182001 

село Завидів у Іваничівському районі у складі Павлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 
Бюджет Павлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Павлівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721187903 

село Клопочин у Іваничівському районі у складі Павлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 
Бюджет Павлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Павлівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721182301 

село Колона у Іваничівському районі у складі Павлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 
Бюджет Павлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Павлівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721183001 

село Милятин у Іваничівському районі у складі Павлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 
Бюджет Павлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Павлівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721184201 

село Переславичі у Іваничівському районі у складі Павлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 
Бюджет Павлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Павлівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721184601 

село Радовичі у Іваничівському районі у складі Павлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 
Бюджет Павлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Павлівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721185601 

село Риковичі у Іваничівському районі у складі Павлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 
Бюджет Павлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Павлівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721187901 

село Старий Порицьк у Іваничівському районі у складі 

Павлівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 
Бюджет Павлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Павлівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721188501 

село Топилище у Іваничівському районі у складі Павлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 
Бюджет Павлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Павлівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721184202 

село Трубки у Іваничівському районі у складі Павлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 
Бюджет Павлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Павлівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721184602 

село Щенятин у Іваничівському районі у складі Павлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03513000000 
Бюджет Поворської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Поворська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722183202 

село Грив’ятки у Ковельському районі у складі Поворської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03513000000 Бюджет Поворської сільської Поворська сільська рада об’єднаної 0722183201 село Козлиничі у Ковельському районі у складі Поворської 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03513000000 
Бюджет Поворської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Поворська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722183203 

село Луківка у Ковельському районі у складі Поворської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03513000000 
Бюджет Поворської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Поворська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722187001 

село Пісочне у Ковельському районі у складі Поворської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03513000000 
Бюджет Поворської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Поворська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722188802 

село Світле у Ковельському районі у складі Поворської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03513000000 
Бюджет Поворської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Поворська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722188801 

село Ситовичі у Ковельському районі у складі Поворської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03513000000 
Бюджет Поворської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Поворська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722183204 

село Шкурат у Ковельському районі у складі Поворської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03515000000 
Бюджет Прилісненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прилісненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723681501 

село Галузія у Маневицькому районі у складі Прилісненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03515000000 
Бюджет Прилісненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прилісненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723682001 

село Городок у Маневицькому районі у складі Прилісненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03515000000 
Бюджет Прилісненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прилісненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723682802 

село Замостя у Маневицькому районі у складі Прилісненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03515000000 
Бюджет Прилісненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прилісненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723682801 

село Карасин у Маневицькому районі у складі Прилісненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03515000000 
Бюджет Прилісненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прилісненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723684501 

село Лишнівка у Маневицькому районі у складі Прилісненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03515000000 
Бюджет Прилісненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прилісненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723686201 

село Серхів у Маневицькому районі у складі Прилісненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03516000000 
Бюджет Колодяжненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Колодяжненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722183801 

село Кричевичі у Ковельському районі у складі Колодяжненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03516000000 
Бюджет Колодяжненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Колодяжненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722183802 

село Ломачанка у Ковельському районі у складі Колодяжненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03516000000 
Бюджет Колодяжненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Колодяжненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722189001 

село Скулин у Ковельському районі у складі Колодяжненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03516000000 
Бюджет Колодяжненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Колодяжненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722189003 

село Стеблі у Ковельському районі у складі Колодяжненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03516000000 
Бюджет Колодяжненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Колодяжненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722189501 

село Уховецьк у Ковельському районі у складі Колодяжненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03516000000 
Бюджет Колодяжненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Колодяжненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722183803 

село Черемошне у Ковельському районі у складі 

Колодяжненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03517000000 
Бюджет Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заборольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722881001 

село Боголюби у Луцькому районі у складі Заборольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03517000000 
Бюджет Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заборольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722881003 

село Богушівка у Луцькому районі у складі Заборольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03517000000 
Бюджет Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заборольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722884302 

село Городок у Луцькому районі у складі Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03517000000 
Бюджет Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заборольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722887502 

село Заболотці у Луцькому районі у складі Заборольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03517000000 
Бюджет Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заборольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722884301 

село Одеради у Луцькому районі у складі Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03517000000 
Бюджет Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заборольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722887503 

село Охотин у Луцькому районі у складі Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03517000000 
Бюджет Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заборольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722884303 

село Сьомаки у Луцькому районі у складі Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 
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03 2 ss(g)               03517000000 
Бюджет Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заборольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722881005 

село Тарасове у Луцькому районі у складі Заборольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03517000000 
Бюджет Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заборольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722887501 

село Шепель у Луцькому районі у складі Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03521000000 
Бюджет Зарічанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Зарічанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720582802 

село Вощатин у Володимир-Волинському районі у складі 

Зарічанської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03521000000 
Бюджет Зарічанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Зарічанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720582801 

село Ласків у Володимир-Волинському районі у складі 

Зарічанської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03522000000 
Бюджет Іваничівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Іваничівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721183403 

село Древині у Іваничівському районі у складі Іваничівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03522000000 
Бюджет Іваничівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Іваничівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721183405 

село Іванівка у Іваничівському районі у складі Іваничівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03522000000 
Бюджет Іваничівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Іваничівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721183407 

село Лугове у Іваничівському районі у складі Іваничівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03522000000 
Бюджет Іваничівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Іваничівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721186802 

село Менчичі у Іваничівському районі у складі Іваничівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03522000000 
Бюджет Іваничівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Іваничівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721183401 

село Мишів у Іваничівському районі у складі Іваничівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03522000000 
Бюджет Іваничівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Іваничівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721186801 

село Соснина у Іваничівському районі у складі Іваничівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03523000000 
Бюджет Жидичинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Жидичинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721885003 

село Клепачів у Ківерцівському районі у складі Жидичинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03523000000 
Бюджет Жидичинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Жидичинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721885005 

село Небіжка у Ківерцівському районі у складі Жидичинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03523000000 
Бюджет Жидичинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Жидичинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721885001 

село Озерце у Ківерцівському районі у складі Жидичинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03524000000 
Бюджет Цуманської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Цуманська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721880401 

село Берестяне у Ківерцівському районі у складі Цуманської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03524000000 
Бюджет Цуманської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Цуманська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721887602 

село Знамирівка у Ківерцівському районі у складі Цуманської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03524000000 
Бюджет Цуманської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Цуманська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721884001 

село Липне у Ківерцівському районі у складі Цуманської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03524000000 
Бюджет Цуманської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Цуманська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721887601 

село Холоневичі у Ківерцівському районі у складі Цуманської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723180501 

село Березичі у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723187202 

село Березна Воля у Любешівському районі у складі 

Любешівської селищної об’єднаної територіальної громади у 
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Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723182301 

село Бихів у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723181201 

село Бірки у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723186102 

село Бучин у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723182801 

село Великий Курінь у Любешівському районі у складі 

Любешівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723183201 

село Ветли у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723181202 

село Витуле у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723180503 

село Віл у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723186303 

село В’язівне у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723183601 

село Гірки у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723184201 

село Деревок у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723185202 

село Діброва у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723185201 

село Залаззя у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723185601 

село Залізниця у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723186101 

село Зарудчі у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723188702 

село Лахвичі у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723185602 

село Лобна у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723186301 

село Любешівська Воля у Любешівському районі у складі 

Любешівської селищної об’єднаної територіальної громади у 
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Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723183602 

село Люботин у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723185603 

село Міжгайці у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723183603 

село Мукошин у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723180502 

село Нові Березичі у Любешівському районі у складі 

Любешівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723186103 

село Підкормілля у Любешівському районі у складі 

Любешівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723186104 

село Пожог у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723182803 

село Проходи у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723187602 

село Сваловичі у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723186801 

село Седлище у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723186105 

село Селісок у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723187201 

село Судче у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723186802 

село Угриничі у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723187601 

село Хоцунь у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723182302 

село Хутомир у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723188701 

село Цир у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03527000000 
Бюджет Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рівненська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723385903 

село Будники у Любомльському районі у складі Рівненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03527000000 
Бюджет Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рівненська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723381503 

село Вербівка у Любомльському районі у складі Рівненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03527000000 Бюджет Рівненської сільської Рівненська сільська рада об’єднаної 0723381002 село Вишнівка у Любомльському районі у складі Рівненської 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03527000000 
Бюджет Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рівненська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723385905 

село Гороховище у Любомльському районі у складі Рівненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03527000000 
Бюджет Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рівненська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723381001 

село Гуща у Любомльському районі у складі Рівненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03527000000 
Бюджет Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рівненська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723381501 

село Забужжя у Любомльському районі у складі Рівненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03527000000 
Бюджет Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рівненська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723381505 

село Локутки у Любомльському районі у складі Рівненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03527000000 
Бюджет Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рівненська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723381003 

село Миловань у Любомльському районі у складі Рівненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03527000000 
Бюджет Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рівненська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723381506 

село Новоугрузьке у Любомльському районі у складі Рівненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03527000000 
Бюджет Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рівненська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723381004 

село Підлісся у Любомльському районі у складі Рівненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03527000000 
Бюджет Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рівненська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723383901 

село Полапи у Любомльському районі у складі Рівненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03527000000 
Бюджет Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рівненська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723385907 

село Рогові Смоляри у Любомльському районі у складі 

Рівненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03527000000 
Бюджет Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рівненська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723383902 

село Сокіл у Любомльському районі у складі Рівненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03527000000 
Бюджет Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рівненська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723385901 

село Столинські Смоляри у Любомльському районі у складі 

Рівненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03528000000 
Бюджет Головненської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Головненська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723381303 

село Гуменці у Любомльському районі у складі Головненської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03528000000 
Бюджет Головненської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Головненська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723381301 

село Заболоття у Любомльському районі у складі Головненської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03528000000 
Бюджет Головненської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Головненська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723381305 

село Крушинець у Любомльському районі у складі Головненської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03528000000 
Бюджет Головненської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Головненська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723383105 

село Мшанець у Любомльському районі у складі Головненської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03528000000 
Бюджет Головненської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Головненська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723383101 

село Нудиже у Любомльському районі у складі Головненської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03528000000 
Бюджет Головненської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Головненська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723383106 

село Черемошна Воля у Любомльському районі у складі 

Головненської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723380201 

село Бірки у Любомльському районі у складі Любомльської 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723383702 

село Боремщина у Любомльському районі у складі Любомльської 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723384002 

село Вигнанка у Любомльському районі у складі Любомльської 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723383703 

село Вілька-Підгородненська у Любомльському районі у складі 

Любомльської міської об’єднаної територіальної громади у 
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Волинській області 

03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723382402 

село Городнє у Любомльському районі у складі Любомльської 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723381701 

село Запілля у Любомльському районі у складі Любомльської 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723383704 

село Застав’є у Любомльському районі у складі Любомльської 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723381702 

село Красноволя у Любомльському районі у складі Любомльської 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723382401 

село Куснища у Любомльському районі у складі Любомльської 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723381703 

село Лисняки у Любомльському районі у складі Любомльської 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723383701 

село Підгородне у Любомльському районі у складі Любомльської 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723384001 

село Почапи у Любомльському районі у складі Любомльської 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723380202 

село Скиби у Любомльському районі у складі Любомльської 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723384003 

село Чорноплеси у Любомльському районі у складі 

Любомльської міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723680301 

село Боровичі у Маневицькому районі у складі Колківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723681701 

село Годомичі у Маневицькому районі у складі Колківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723680302 

село Грузятин у Маневицькому районі у складі Колківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723685902 

село Калинівка у Маневицькому районі у складі Колківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723688702 

село Криничне у Маневицькому районі у складі Колківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723685903 

село Мар’янівка у Маневицькому районі у складі Колківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723685904 

село Новоукраїнка у Маневицькому районі у складі Колківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723685905 

село Островки у Маневицькому районі у складі Колківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723686402 

село Розничі у Маневицькому районі у складі Колківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723685901 

село Рудники у Маневицькому районі у складі Колківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 
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області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723686403 

село Семки у Маневицькому районі у складі Колківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723686404 

село Ситниця у Маневицькому районі у складі Колківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723686401 

село Старосілля у Маневицькому районі у складі Колківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723688701 

село Четвертня у Маневицькому районі у складі Колківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03532000000 
Бюджет Копачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Копачівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0724580301 

село Березолуки у Рожищенському районі у складі Копачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03532000000 
Бюджет Копачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Копачівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0724582101 

село Залісці у Рожищенському районі у складі Копачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03532000000 
Бюджет Копачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Копачівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0724583001 

село Кременець у Рожищенському районі у складі Копачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03532000000 
Бюджет Копачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Копачівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0724580302 

село Кроватка у Рожищенському районі у складі Копачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03532000000 
Бюджет Копачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Копачівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0724583701 

село Любче у Рожищенському районі у складі Копачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03532000000 
Бюджет Копачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Копачівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0724580303 

село Підгірне у Рожищенському районі у складі Копачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03532000000 
Бюджет Копачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Копачівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0724582103 

село Ужова у Рожищенському районі у складі Копачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03532000000 
Бюджет Копачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Копачівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0724587101 

село Уляники у Рожищенському районі у складі Копачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03532000000 
Бюджет Копачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Копачівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0724580304 

село Яблунівка у Рожищенському районі у складі Копачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03535000000 
Бюджет Смідинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Смідинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725084202 

село Кукуріки у Старовижівському районі у складі Смідинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03535000000 
Бюджет Смідинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Смідинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725084201 

село Рудня у Старовижівському районі у складі Смідинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03535000000 
Бюджет Смідинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Смідинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725084203 

село Сьомаки у Старовижівському районі у складі Смідинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03537000000 
Бюджет Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Турійська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725580901 

село Дольськ у Турійському районі у складі Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03537000000 
Бюджет Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Турійська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725581701 

село Кульчин у Турійському районі у складі Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03537000000 
Бюджет Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Турійська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725581703 

село Мировичі у Турійському районі у складі Турійської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03537000000 
Бюджет Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Турійська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725585302 

село Осереби у Турійському районі у складі Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03537000000 
Бюджет Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Турійська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725585303 

село Охотники у Турійському районі у складі Турійської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

03 2 ss(g)               03537000000 
Бюджет Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Турійська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725585301 

село Перевали у Турійському районі у складі Турійської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 
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області 

03 2 ss(g)               03537000000 
Бюджет Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Турійська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725580903 

село Растів у Турійському районі у складі Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03537000000 
Бюджет Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Турійська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725581705 

село Ставок у Турійському районі у складі Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03537000000 
Бюджет Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Турійська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725585304 

село Торговище у Турійському районі у складі Турійської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській 

області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220382201 

село Володимирівка у Апостолівському районі у складі 

Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220383302 

селище Жовте у Апостолівському районі у складі Апостолівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220388802 

село Запорізьке у Апостолівському районі у складі 

Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220383301 

село Кам’янка у Апостолівському районі у складі Апостолівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220386602 

село Катеринівка у Апостолівському районі у складі 

Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220386601 

село Михайлівка у Апостолівському районі у складі 

Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220386603 

село Михайло-Заводське у Апостолівському районі у складі 

Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220388803 

село Нова Січ у Апостолівському районі у складі Апостолівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220383303 

село Новоіванівка у Апостолівському районі у складі 

Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220388804 

село Новосеменівка у Апостолівському районі у складі 

Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220388801 

село Перше Травня у Апостолівському районі у складі 

Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220382203 

село Сергіївка у Апостолівському районі у складі Апостолівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220383304 

село Слов’янка у Апостолівському районі у складі 

Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220383305 

село Тарасо-Григорівка у Апостолівському районі у складі 

Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04501000000 Бюджет Апостолівської міської Апостолівська міська рада об’єднаної 1220383306 село Червона Колона у Апостолівському районі у складі 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220382204 

село Шевченко у Апостолівському районі у складі 

Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220386604 

село Широчани у Апостолівському районі у складі 

Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04502000000 
Бюджет Богданівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Богданівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223587003 

село Зелене у Павлоградському районі у складі Богданівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04502000000 
Бюджет Богданівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Богданівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223585502 

село Кохівка у Павлоградському районі у складі Богданівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04502000000 
Бюджет Богданівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Богданівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223587005 

село Мар’ївка у Павлоградському районі у складі Богданівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04502000000 
Бюджет Богданівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Богданівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223585501 

село Нова Дача у Павлоградському районі у складі Богданівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04502000000 
Бюджет Богданівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Богданівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223587001 

село Нова Русь у Павлоградському районі у складі Богданівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04503000000 
Бюджет Вербківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вербківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223583002 

село Веселе у Павлоградському районі у складі Вербківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04503000000 
Бюджет Вербківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вербківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223583001 

село В’язівок у Павлоградському районі у складі Вербківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04503000000 
Бюджет Вербківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вербківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223584002 

село Жолобок у Павлоградському районі у складі Вербківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04503000000 
Бюджет Вербківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вербківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223584001 

село Кочережки у Павлоградському районі у складі Вербківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04503000000 
Бюджет Вербківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вербківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223587103 

село Новомиколаївське у Павлоградському районі у складі 

Вербківської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04503000000 
Бюджет Вербківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вербківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223584003 

село Підлісне у Павлоградському районі у складі Вербківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04503000000 
Бюджет Вербківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вербківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223587101 

село Поперечне у Павлоградському районі у складі Вербківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04503000000 
Бюджет Вербківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вербківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223587104 

село Свідівок у Павлоградському районі у складі Вербківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04503000000 
Бюджет Вербківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вербківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223587105 

село Степ у Павлоградському районі у складі Вербківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04504000000 Бюджет Святовасилівської сільської Святовасилівська сільська рада 1225084002 село Барвінок у Солонянському районі у складі 
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об’єднаної територіальної громади об’єднаної територіальної громади Святовасилівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04504000000 
Бюджет Святовасилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Святовасилівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225086202 

село Голубинівка у Солонянському районі у складі 

Святовасилівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04504000000 
Бюджет Святовасилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Святовасилівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225086203 

село Дальнє у Солонянському районі у складі Святовасилівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04504000000 
Бюджет Святовасилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Святовасилівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225086205 

село Карайкове у Солонянському районі у складі 

Святовасилівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04504000000 
Бюджет Святовасилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Святовасилівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225086206 

село Матросове у Солонянському районі у складі 

Святовасилівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04504000000 
Бюджет Святовасилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Святовасилівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225084001 

село Наталівка у Солонянському районі у складі 

Святовасилівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04504000000 
Бюджет Святовасилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Святовасилівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225084502 

селище Незабудине у Солонянському районі у складі 

Святовасилівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04504000000 
Бюджет Святовасилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Святовасилівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225084007 

село Незабудине у Солонянському районі у складі 

Святовасилівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04504000000 
Бюджет Святовасилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Святовасилівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225084501 

село Новомар’ївка у Солонянському районі у складі 

Святовасилівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04504000000 
Бюджет Святовасилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Святовасилівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225086201 

село Промінь у Солонянському районі у складі Святовасилівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04504000000 
Бюджет Святовасилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Святовасилівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225084504 

село Томаківка у Солонянському районі у складі 

Святовасилівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04504000000 
Бюджет Святовасилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Святовасилівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225084009 

село Хижине у Солонянському районі у складі Святовасилівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04504000000 
Бюджет Святовасилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Святовасилівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225084505 

село Чернігівка у Солонянському районі у складі 

Святовасилівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04504000000 
Бюджет Святовасилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Святовасилівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225086210 

село Якимівка у Солонянському районі у складі 

Святовасилівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04505000000 
Бюджет Вакулівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вакулівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225285202 

село Базавлучок у Софіївському районі у складі Вакулівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04505000000 
Бюджет Вакулівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вакулівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225285203 

село Жовте у Софіївському районі у складі Вакулівської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04505000000 
Бюджет Вакулівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вакулівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225285204 

село Нові Ковна у Софіївському районі у складі Вакулівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04505000000 
Бюджет Вакулівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вакулівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225285201 

село Нововасилівка у Софіївському районі у складі Вакулівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 
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області 

04 2 ss(g)               04505000000 
Бюджет Вакулівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вакулівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225285205 

село Нововітебське у Софіївському районі у складі Вакулівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04505000000 
Бюджет Вакулівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вакулівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225285301 

село Новоолексіївка у Софіївському районі у складі Вакулівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04505000000 
Бюджет Вакулівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вакулівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225285206 

село Новоподільське у Софіївському районі у складі Вакулівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04505000000 
Бюджет Вакулівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вакулівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225285207 

село Отрубок у Софіївському районі у складі Вакулівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04505000000 
Бюджет Вакулівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вакулівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225285208 

село Тернуватка у Софіївському районі у складі Вакулівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04506000000 
Бюджет Зеленодольської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Зеленодольська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220381101 

село Велика Костромка у Апостолівському районі у складі 

Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04506000000 
Бюджет Зеленодольської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Зеленодольська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220385501 

село Мар’янське у Апостолівському районі у складі 

Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04507000000 
Бюджет Грушівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Грушівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220389303 

селище Тік у Апостолівському районі у складі Грушівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04507000000 
Бюджет Грушівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Грушівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220389301 

селище Токівське у Апостолівському районі у складі Грушівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04507000000 
Бюджет Грушівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Грушівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220389305 

селище Червоний Запорожець у Апостолівському районі у складі 

Грушівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04507000000 
Бюджет Грушівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Грушівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220389307 

село Червоний Тік у Апостолівському районі у складі 

Грушівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04508000000 
Бюджет Ляшківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ляшківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225681102 

село Андріївка у Царичанському районі у складі Ляшківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04508000000 
Бюджет Ляшківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ляшківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225681101 

село Залелія у Царичанському районі у складі Ляшківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04508000000 
Бюджет Ляшківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ляшківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225681104 

село Лозуватка у Царичанському районі у складі Ляшківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04508000000 
Бюджет Ляшківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ляшківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225681105 

село Нетесівка у Царичанському районі у складі Ляшківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04508000000 
Бюджет Ляшківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ляшківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225681107 

село Помазанівка у Царичанському районі у складі Ляшківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04509000000 
Бюджет Могилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Могилівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225681305 

село Проточі у Царичанському районі у складі Могилівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 
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області 

04 2 ss(g)               04510000000 
Бюджет Нивотрудівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Нивотрудівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220382502 

село Веселі Чумаки у Апостолівському районі у складі 

Нивотрудівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04510000000 
Бюджет Нивотрудівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Нивотрудівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220382501 

село Вільне у Апостолівському районі у складі Нивотрудівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04510000000 
Бюджет Нивотрудівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Нивотрудівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220382504 

село Єлизаветпілля у Апостолівському районі у складі 

Нивотрудівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04510000000 
Бюджет Нивотрудівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Нивотрудівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220382505 

село Новоукраїнське у Апостолівському районі у складі 

Нивотрудівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04511000000 

Бюджет Новоолександрівської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Новоолександрівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1221481501 

село Волоське у Дніпровському районі у складі 

Новоолександрівської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04511000000 

Бюджет Новоолександрівської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Новоолександрівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1221481502 

село Майорка у Дніпровському районі у складі 

Новоолександрівської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04511000000 

Бюджет Новоолександрівської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Новоолександрівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1221481503 

село Ракшівка у Дніпровському районі у складі 

Новоолександрівської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04511000000 

Бюджет Новоолександрівської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Новоолександрівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1221481504 

село Червоний Садок у Дніпровському районі у складі 

Новоолександрівської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04512000000 
Бюджет Новопокровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новопокровська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225083801 

село Багате у Солонянському районі у складі Новопокровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04512000000 
Бюджет Новопокровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новопокровська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225083802 

село Водяне у Солонянському районі у складі Новопокровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04512000000 
Бюджет Новопокровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новопокровська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225083803 

село Григорівка у Солонянському районі у складі 

Новопокровської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04512000000 
Бюджет Новопокровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новопокровська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225085002 

село Квітуче у Солонянському районі у складі Новопокровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04512000000 
Бюджет Новопокровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новопокровська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225085003 

село Мирне у Солонянському районі у складі Новопокровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04512000000 
Бюджет Новопокровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новопокровська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225085001 

село Павлівка у Солонянському районі у складі Новопокровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04512000000 
Бюджет Новопокровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новопокровська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225085004 

село Пропашне у Солонянському районі у складі 

Новопокровської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04512000000 
Бюджет Новопокровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новопокровська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225083806 

село Суданівка у Солонянському районі у складі 

Новопокровської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04512000000 
Бюджет Новопокровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новопокровська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225083807 

село Товариський Труд у Солонянському районі у складі 

Новопокровської селищної об’єднаної територіальної громади у 
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Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04512000000 
Бюджет Новопокровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новопокровська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225083808 

село Тракторне у Солонянському районі у складі 

Новопокровської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04513000000 
Бюджет Солонянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Солонянська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225081502 

село Антонівка у Солонянському районі у складі Солонянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04513000000 
Бюджет Солонянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Солонянська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225081501 

село Василівка у Солонянському районі у складі Солонянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04513000000 
Бюджет Солонянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Солонянська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225088402 

село Вишневе у Солонянському районі у складі Солонянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04513000000 
Бюджет Солонянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Солонянська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225081504 

село Дороганівка у Солонянському районі у складі Солонянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04513000000 
Бюджет Солонянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Солонянська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225081505 

село Кам’яне у Солонянському районі у складі Солонянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04513000000 
Бюджет Солонянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Солонянська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225083701 

село Малозахарине у Солонянському районі у складі 

Солонянської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04513000000 
Бюджет Солонянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Солонянська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225081506 

село Новоселівка у Солонянському районі у складі Солонянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04513000000 
Бюджет Солонянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Солонянська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225083703 

село Сонячне у Солонянському районі у складі Солонянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04513000000 
Бюджет Солонянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Солонянська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225088403 

село Тритузне у Солонянському районі у складі Солонянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04513000000 
Бюджет Солонянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Солонянська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225081507 

село Червонокам’яне у Солонянському районі у складі 

Солонянської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04513000000 
Бюджет Солонянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Солонянська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225088404 

село Шестипілля у Солонянському районі у складі Солонянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04513000000 
Бюджет Солонянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Солонянська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225088401 

село Широке у Солонянському районі у складі Солонянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04514000000 
Бюджет Сурсько-Литовської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Сурсько-Литовська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1221486403 

село Зелений Гай у Дніпровському районі у складі Сурсько-

Литовської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04514000000 
Бюджет Сурсько-Литовської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Сурсько-Литовська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1221486401 

село Новомиколаївка у Дніпровському районі у складі Сурсько-

Литовської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04514000000 
Бюджет Сурсько-Литовської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Сурсько-Литовська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1221486405 

село Сурсько-Клевцеве у Дніпровському районі у складі Сурсько-

Литовської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04515000000 
Бюджет Слобожанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Слобожанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1221487001 

село Степове у Дніпровському районі у складі Слобожанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 
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області 

04 2 ss(g)               04517000000 
Бюджет Аулівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Аулівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222086203 

селище Вишневе у Криничанському районі у складі Аулівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04517000000 
Бюджет Аулівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Аулівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222086201 

село Українка у Криничанському районі у складі Аулівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04518000000 
Бюджет Божедарівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Божедарівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222081501 

село Болтишка у Криничанському районі у складі Божедарівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04518000000 
Бюджет Божедарівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Божедарівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222085002 

село Весела Долина у Криничанському районі у складі 

Божедарівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04518000000 
Бюджет Божедарівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Божедарівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222085003 

село Грузинівка у Криничанському районі у складі 

Божедарівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04518000000 
Бюджет Божедарівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Божедарівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222085004 

село Зелений Яр у Криничанському районі у складі 

Божедарівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04518000000 
Бюджет Божедарівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Божедарівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222081502 

село Калинівка у Криничанському районі у складі Божедарівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04518000000 
Бюджет Божедарівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Божедарівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222085005 

село Крута Балка у Криничанському районі у складі 

Божедарівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04518000000 
Бюджет Божедарівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Божедарівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222085006 

селище Милорадівка у Криничанському районі у складі 

Божедарівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04518000000 
Бюджет Божедарівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Божедарівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222085007 

село Новомилорадівка у Криничанському районі у складі 

Божедарівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04518000000 
Бюджет Божедарівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Божедарівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222081503 

село Олександрівка у Криничанському районі у складі 

Божедарівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04518000000 
Бюджет Божедарівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Божедарівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222085001 

село Покровка у Криничанському районі у складі Божедарівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04518000000 
Бюджет Божедарівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Божедарівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222085008 

селище Сорокопанівка у Криничанському районі у складі 

Божедарівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04518000000 
Бюджет Божедарівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Божедарівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222085009 

село Червоний Орлик у Криничанському районі у складі 

Божедарівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 smt(g)              04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755400 

селище міського типу Письменне у Васильківському районі у 

складі Васильківської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220781105 

село Бабакове у Васильківському районі у складі Васильківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220781101 

село Богданівка у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 
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Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220782201 

село Великоолександрівка у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755401 

село Вербівське у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220784103 

село Веселий Кут у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755402 

село Возвратне у Васильківському районі у складі Васильківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755403 

село Воронізьке у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220782501 

село Воскресенівка у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220783301 

село Григорівка у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220784101 

село Дебальцеве у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755404 

село Дібрівка у Васильківському районі у складі Васильківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755405 

село Зелений Гай у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755406 

село Іванівське у Васильківському районі у складі Васильківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220781102 

село Катеринівка у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220781103 

село Колоно-Миколаївка у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755408 

село Луб’янці у Васильківському районі у складі Васильківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220784105 

село Лугове у Васильківському районі у складі Васильківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220781104 

село Нововасильківка у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220782503 

село Нововоскресенівка у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 
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Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755409 

село Новоіванівка у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220784107 

село Новотерсянське у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220784109 

село Охотниче у Васильківському районі у складі Васильківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220782204 

село Первомайське у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220784111 

село Перевальське у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220782205 

село Преображенське у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Дебальцівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220784113 

село Пришиб у Васильківському районі у складі Васильківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755410 

село Рубанівське у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755411 

село Солонці у Васильківському районі у складі Васильківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755407 

село Тихе у Васильківському районі у складі Васильківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755412 

село Шевченківське у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04520000000 
Бюджет Вишнівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Вишнівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224583002 

село Байківка у П’ятихатському районі у складі Вишнівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04520000000 
Бюджет Вишнівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Вишнівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224583003 

село Іванівка у П’ятихатському районі у складі Вишнівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04520000000 
Бюджет Вишнівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Вишнівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224583004 

село Ликошине у П’ятихатському районі у складі Вишнівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04520000000 
Бюджет Вишнівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Вишнівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224583001 

село Лозуватка у П’ятихатському районі у складі Вишнівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04520000000 
Бюджет Вишнівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Вишнівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224583005 

село Новоукраїнка у П’ятихатському районі у складі Вишнівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04520000000 
Бюджет Вишнівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Вишнівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224583006 

село Терно-Лозуватка у П’ятихатському районі у складі 

Вишнівської селищної об’єднаної територіальної громади у 
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Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04520000000 
Бюджет Вишнівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Вишнівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224583007 

село Червоний Яр у П’ятихатському районі у складі Вишнівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04521000000 
Бюджет Криничанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Криничанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222084002 

село Діброва у Криничанському районі у складі Криничанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04521000000 
Бюджет Криничанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Криничанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222082301 

село Дружба у Криничанському районі у складі Криничанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04521000000 
Бюджет Криничанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Криничанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222082302 

село Кам’янчани у Криничанському районі у складі 

Криничанської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04521000000 
Бюджет Криничанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Криничанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222084001 

село Маломихайлівка у Криничанському районі у складі 

Криничанської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04521000000 
Бюджет Криничанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Криничанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222082307 

село Малярщина у Криничанському районі у складі 

Криничанської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04521000000 
Бюджет Криничанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Криничанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222082303 

село Мирне у Криничанському районі у складі Криничанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04521000000 
Бюджет Криничанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Криничанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222084003 

село Новокалинівка у Криничанському районі у складі 

Криничанської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04521000000 
Бюджет Криничанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Криничанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222082304 

село Первозванівка у Криничанському районі у складі 

Криничанської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04521000000 
Бюджет Криничанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Криничанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222082305 

село Сухий Хутір у Криничанському районі у складі 

Криничанської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04521000000 
Бюджет Криничанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Криничанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222082306 

село Улянівка у Криничанському районі у складі Криничанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04521000000 
Бюджет Криничанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Криничанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222082308 

село Червоний Став у Криничанському районі у складі 

Криничанської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04521000000 
Бюджет Криничанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Криничанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222084004 

село Шмакове у Криничанському районі у складі Криничанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224281201 

село Андріївка у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224280503 

село Богодарівка у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224281202 

село Братське у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224280507 

село Відрадне у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 
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області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224281203 

село Вільне у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224280505 

село Вовче у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224280509 

село Гай у Покровському районі у складі Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224281204 

село Герасимівка у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224280521 

село Добропасове у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224280511 

село Коломійці у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224281206 

село Нечаївка у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224280513 

село Новоскелювате у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224280501 

село Олександрівка у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224280515 

село Олексіївка у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224281207 

село Остапівське у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224280517 

село Писанці у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224281208 

село Піщане у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224281209 

село Радісне у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224280502 

село Тихе у Покровському районі у складі Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224281205 

село Христофорівка у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04525000000 
Бюджет Софіївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Софіївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225283502 

село Братське у Софіївському районі у складі Софіївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04525000000 Бюджет Софіївської селищної Софіївська селищна рада об’єднаної 1225284402 село Вільне Життя у Софіївському районі у складі Софіївської 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04525000000 
Бюджет Софіївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Софіївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225284403 

село Володимирівка у Софіївському районі у складі Софіївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04525000000 
Бюджет Софіївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Софіївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225283501 

село Запорізьке у Софіївському районі у складі Софіївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04525000000 
Бюджет Софіївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Софіївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225284404 

село Зелене у Софіївському районі у складі Софіївської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04525000000 
Бюджет Софіївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Софіївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225284405 

село Катеринівка у Софіївському районі у складі Софіївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04525000000 
Бюджет Софіївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Софіївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225284406 

село Катерино-Наталівка у Софіївському районі у складі 

Софіївської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04525000000 
Бюджет Софіївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Софіївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225284407 

селище Лошкарівка у Софіївському районі у складі Софіївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04525000000 
Бюджет Софіївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Софіївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225284401 

село Миколаївка у Софіївському районі у складі Софіївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04525000000 
Бюджет Софіївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Софіївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225284408 

село Назарівка у Софіївському районі у складі Софіївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04525000000 
Бюджет Софіївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Софіївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225284409 

село Непереможне у Софіївському районі у складі Софіївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04525000000 
Бюджет Софіївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Софіївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225284410 

село Олександро-Білівка у Софіївському районі у складі 

Софіївської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04525000000 
Бюджет Софіївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Софіївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225284411 

село Петрівка у Софіївському районі у складі Софіївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225488002 

село Баркове у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225481001 

село Високе у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225481002 

село Ганнівка у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225486602 

село Гарбузівка у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225481003 

село Грушеве у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225481004 

село Запорізька Балка у Томаківському районі у складі 

Томаківської селищної об’єднаної територіальної громади у 
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Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225481005 

село Запорізьке у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225484002 

село Зелений Клин у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225483501 

село Кисличувата у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225484001 

село Китайгородка у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225488802 

село Крутеньке у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225481006 

село Миролюбівка у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225486601 

село Михайлівка у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225486603 

село Новокатьощине у Томаківському районі у складі 

Томаківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225481007 

село Новомиколаївка у Томаківському районі у складі 

Томаківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225481012 

село Новомихайлівка у Томаківському районі у складі 

Томаківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225481008 

село Новоукраїнка у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225488001 

село Преображенка у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225481009 

село Садове у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225481010 

село Степанівка у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225481011 

село Урожайне у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225486604 

село Чайки у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225488803 

село Червоний Яр у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 
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області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225488801 

село Чумаки у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04527000000 
Бюджет Царичанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Царичанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225680501 

село Бабайківка у Царичанському районі у складі Царичанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04527000000 
Бюджет Царичанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Царичанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225680502 

село Вербове у Царичанському районі у складі Царичанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04527000000 
Бюджет Царичанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Царичанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225683203 

село Гнатівка у Царичанському районі у складі Царичанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04527000000 
Бюджет Царичанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Царичанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225683204 

село Заорілля у Царичанському районі у складі Царичанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04527000000 
Бюджет Царичанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Царичанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225680505 

село Івано-Яризівка у Царичанському районі у складі 

Царичанської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04527000000 
Бюджет Царичанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Царичанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225680506 

село Кущівка у Царичанському районі у складі Царичанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04527000000 
Бюджет Царичанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Царичанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225683201 

село Михайлівка у Царичанському районі у складі Царичанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04527000000 
Бюджет Царичанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Царичанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225688203 

село Ненадівка у Царичанському районі у складі Царичанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04527000000 
Бюджет Царичанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Царичанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225680508 

село Новостроївка у Царичанському районі у складі 

Царичанської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04527000000 
Бюджет Царичанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Царичанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225688204 

село Преображенка у Царичанському районі у складі 

Царичанської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04527000000 
Бюджет Царичанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Царичанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225684401 

село Прядівка у Царичанському районі у складі Царичанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04527000000 
Бюджет Царичанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Царичанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225688205 

село Семенівка у Царичанському районі у складі Царичанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04527000000 
Бюджет Царичанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Царичанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225683207 

село Червона Орілька у Царичанському районі у складі 

Царичанської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04527000000 
Бюджет Царичанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Царичанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225688201 

село Юр’ївка у Царичанському районі у складі Царичанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04528000000 
Бюджет Варварівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Варварівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225980701 

село Вербуватівка у Юр’ївському районі у складі Варварівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04528000000 
Бюджет Варварівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Варварівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225980703 

село Долина у Юр’ївському районі у складі Варварівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 
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області 

04 2 ss(g)               04528000000 
Бюджет Варварівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Варварівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225980708 

село Нижнянка у Юр’ївському районі у складі Варварівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04529000000 
Бюджет Великомихайлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1224282301 

село Березове у Покровському районі у складі 

Великомихайлівської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04529000000 
Бюджет Великомихайлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1224282302 

село Запорізьке у Покровському районі у складі 

Великомихайлівської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04529000000 
Бюджет Великомихайлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1224282303 

село Калинівське у Покровському районі у складі 

Великомихайлівської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04529000000 
Бюджет Великомихайлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1224282304 

село Новогеоргіївка у Покровському районі у складі 

Великомихайлівської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04529000000 
Бюджет Великомихайлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1224282305 

село Новомиколаївка у Покровському районі у складі 

Великомихайлівської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04529000000 
Бюджет Великомихайлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1224282307 

село Тернове у Покровському районі у складі 

Великомихайлівської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04529000000 
Бюджет Великомихайлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1224282306 

село Степове у Покровському районі у складі 

Великомихайлівської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04530000000 
Бюджет Гречаноподівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Гречаноподівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225885902 

село Водяне у Широківському районі у складі Гречаноподівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04530000000 
Бюджет Гречаноподівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Гречаноподівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225885903 

село Кравці у Широківському районі у складі Гречаноподівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04530000000 
Бюджет Гречаноподівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Гречаноподівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225885904 

село Кряжове у Широківському районі у складі 

Гречаноподівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04530000000 
Бюджет Гречаноподівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Гречаноподівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225881103 

село Нове Життя у Широківському районі у складі 

Гречаноподівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04530000000 
Бюджет Гречаноподівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Гречаноподівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225885905 

село Озерне у Широківському районі у складі Гречаноподівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04530000000 
Бюджет Гречаноподівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Гречаноподівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225881101 

село Олександрівка у Широківському районі у складі 

Гречаноподівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04530000000 
Бюджет Гречаноподівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Гречаноподівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225885906 

село Подове у Широківському районі у складі Гречаноподівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04530000000 
Бюджет Гречаноподівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Гречаноподівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225885907 

село Пологи у Широківському районі у складі Гречаноподівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04530000000 
Бюджет Гречаноподівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Гречаноподівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225885901 

село Степове у Широківському районі у складі Гречаноподівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 
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області 

04 2 ss(g)               04531000000 
Бюджет Маломихайлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Маломихайлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1224285601 

село Гаврилівка у Покровському районі у складі 

Маломихайлівської сільської об’єднаної територіальної громади 

у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04531000000 
Бюджет Маломихайлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Маломихайлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1224285602 

село Підгаврилівка у Покровському районі у складі 

Маломихайлівської сільської об’єднаної територіальної громади 

у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04532000000 
Бюджет Новолатівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новолатівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225884401 

село Зелена Балка у Широківському районі у складі 

Новолатівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04532000000 
Бюджет Новолатівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новолатівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225884402 

село Курганка у Широківському районі у складі Новолатівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04532000000 
Бюджет Новолатівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новолатівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225884403 

село Макарівка у Широківському районі у складі Новолатівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04532000000 
Бюджет Новолатівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новолатівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225884404 

село Нове у Широківському районі у складі Новолатівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04532000000 
Бюджет Новолатівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новолатівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225884405 

село Червоний Ранок у Широківському районі у складі 

Новолатівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04532000000 
Бюджет Новолатівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новолатівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225884406 

село Шведове у Широківському районі у складі Новолатівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04533000000 
Бюджет Новопавлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новопавлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222681102 

село Антонівське у Межівському районі у складі Новопавлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04533000000 
Бюджет Новопавлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новопавлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222681101 

село Богданівка у Межівському районі у складі Новопавлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04533000000 
Бюджет Новопавлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новопавлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222681103 

село Миколаївка у Межівському районі у складі Новопавлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04533000000 
Бюджет Новопавлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новопавлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222681104 

село Солоне у Межівському районі у складі Новопавлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04533000000 
Бюджет Новопавлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новопавлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222681105 

село Тарасівка у Межівському районі у складі Новопавлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04533000000 
Бюджет Новопавлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новопавлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222681106 

село Федорівське у Межівському районі у складі Новопавлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04533000000 
Бюджет Новопавлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новопавлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222681107 

село Чаус у Межівському районі у складі Новопавлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04534000000 
Бюджет Чкаловської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Чкаловська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222985301 

село Південне у Нікопольському районі у складі Чкаловської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04535000000 
Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220784402 

село Бровки у Васильківському районі у складі Миколаївської 

сільської об’єднаної територіальної громади (Васильківський 
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(Васильківський район) район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04535000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220784403 

село Гришаї у Васильківському районі у складі Миколаївської 

сільської об’єднаної територіальної громади (Васильківський 

район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04535000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220784401 

село Добровілля у Васильківському районі у складі 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04535000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220785502 

село Довге у Васильківському районі у складі Миколаївської 

сільської об’єднаної територіальної громади (Васильківський 

район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04535000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220785501 

село Зелений Гай у Васильківському районі у складі 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04535000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220785503 

село Копані у Васильківському районі у складі Миколаївської 

сільської об’єднаної територіальної громади (Васильківський 

район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04535000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220785505 

село Крутеньке у Васильківському районі у складі Миколаївської 

сільської об’єднаної територіальної громади (Васильківський 

район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04535000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220784404 

село Лиса Балка у Васильківському районі у складі 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04535000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220785506 

село Новоандріївка у Васильківському районі у складі 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04535000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220784405 

село Очеретувате у Васильківському районі у складі 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04535000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220785507 

село Таранове у Васильківському районі у складі Миколаївської 

сільської об’єднаної територіальної громади (Васильківський 

район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04535000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220785508 

село Хвилі у Васильківському районі у складі Миколаївської 

сільської об’єднаної територіальної громади (Васильківський 

район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04536000000 
Бюджет Верхньодніпровської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхньодніпровська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1221087502 

село Новогригорівка у Верхньодніпровському районі у складі 

Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади 

у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04536000000 
Бюджет Верхньодніпровської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхньодніпровська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1221087501 

село Перше Травня у Верхньодніпровському районі у складі 

Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади 

у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04536000000 
Бюджет Верхньодніпровської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхньодніпровська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1221087503 

село Підлужжя у Верхньодніпровському районі у складі 

Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади 

у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04536000000 
Бюджет Верхньодніпровської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхньодніпровська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1221087504 

село Самоткань у Верхньодніпровському районі у складі 

Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади 

у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04536000000 
Бюджет Верхньодніпровської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхньодніпровська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1221087505 

село Тарасівка у Верхньодніпровському районі у складі 

Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади 

у Дніпропетровській області 

04 2 smt(g)              04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222655400 

селище міського типу Демурине у Межівському районі у складі 

Межівської селищної об’єднаної територіальної громади у 
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Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222687703 

село Біляківка у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222655401 

село Василівка у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222682201 

село Веселе у Межівському районі у складі Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222685203 

село Водолазьке у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222655402 

село Володимирівка у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222686602 

село Всесвятське у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222684401 

село Іванівка у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222687702 

село Колона-Межова у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222685205 

село Красногорівка у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222687704 

село Мар’ївка у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222685201 

село Новогригорівка у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222687705 

село Новоолександрівка у Межівському районі у складі 

Межівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222687706 

село Новопідгородне у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222686603 

село Новотроїцьке у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222682202 

село Олександрівка у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222682203 

село Попутне у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222686601 

село Преображенка у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 
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04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222687701 

село Райполе у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222687707 

село Сухарева Балка у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222685207 

село Юр’ївка у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04541000000 
Бюджет Межиріцької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Межиріцька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223582301 

село Булахівка у Павлоградському районі у складі Межиріцької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04541000000 
Бюджет Межиріцької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Межиріцька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223583801 

село Карабинівка у Павлоградському районі у складі 

Межиріцької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04541000000 
Бюджет Межиріцької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Межиріцька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223583803 

село Лиманське у Павлоградському районі у складі Межиріцької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04541000000 
Бюджет Межиріцької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Межиріцька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223583804 

селище Мінеральні Води у Павлоградському районі у складі 

Межиріцької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04541000000 
Бюджет Межиріцької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Межиріцька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223583805 

село Новоолександрівське у Павлоградському районі у складі 

Межиріцької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04541000000 
Бюджет Межиріцької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Межиріцька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223582305 

село Червона Долина у Павлоградському районі у складі 

Межиріцької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04542000000 
Бюджет Троїцької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Троїцька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223587202 

село Малоолександрівка у Павлоградському районі у складі 

Троїцької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04542000000 
Бюджет Троїцької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Троїцька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223587201 

село Привовчанське у Павлоградському районі у складі Троїцької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04543000000 
Бюджет Петриківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Петриківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223783101 

село Хутірське у Петриківському районі у складі Петриківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04544000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1223881201 

селище Васильківське у Петропавлівському районі у складі 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04544000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1223881202 

село Запоріжжя у Петропавлівському районі у складі 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04544000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1223883702 

село Катеринівка у Петропавлівському районі у складі 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04544000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1223881203 

село Кунінова у Петропавлівському районі у складі 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04544000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1223883703 

село Маломиколаївка у Петропавлівському районі у складі 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) у Дніпропетровській області 
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04 2 ss(g)               04544000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1223883704 

село Мар’їна Роща у Петропавлівському районі у складі 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04544000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1223883705 

село Новопричепилівка у Петропавлівському районі у складі 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04544000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1223883701 

село Петрівка у Петропавлівському районі у складі 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04544000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1223881204 

село Русакове у Петропавлівському районі у складі 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04544000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1223881205 

село Сидоренко у Петропавлівському районі у складі 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04549000000 
Бюджет Китайгородської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Китайгородська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225684603 

село Кравцівка у Царичанському районі у складі Китайгородської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04549000000 
Бюджет Китайгородської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Китайгородська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225684605 

село Рибалки у Царичанському районі у складі Китайгородської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04549000000 
Бюджет Китайгородської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Китайгородська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225684601 

село Рудка у Царичанському районі у складі Китайгородської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04549000000 
Бюджет Китайгородської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Китайгородська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225684607 

село Щербинівка у Царичанському районі у складі 

Китайгородської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225855305 

село Карпівка у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області, центр об’єднаної територіальної громади 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225855301 

село Вишневе у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225886602 

село Дем’янівка у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225855303 

село Зелений Гай у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225886603 

село Зелений Став у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225886604 

село Казанківка у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225886606 

село Малинівка у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 smt(g)              04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225855300 

селище міського типу Миколаївка у Широківському районі у 

складі Карпівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 
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04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225886605 

село Мирне у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225886601 

село Новомалинівка у Широківському районі у складі 

Карпівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225886608 

село Олександрія у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225886610 

село Плугатар у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225886609 

село Полтавка у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225855307 

село Розівка у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225855309 

село Тихий Став у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225855311 

село Цвіткове у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225886607 

село Червоне у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225855313 

село Широка Дача у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225886611 

село Широка Долина у Широківському районі у складі 

Карпівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225886612 

село Яблунівка у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225886613 

село Явдотівка у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225883301 

село Благодатне у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225883302 

село Весела Дача у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225887702 

село Ганнівка у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225883303 

село Григорівка у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 
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04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225883304 

село Дачне у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225883312 

село Запоріжжя у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225883305 

село Кошове у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225883306 

село Надія у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225887703 

село Новокурське у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225883307 

село Новоукраїнка у Широківському районі у складі 

Широківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225883308 

село Одрадне у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225883309 

село Оленівка у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225883310 

село Подидар у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225883311 

село Спаське у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225887701 

село Шестірня у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225986303 

село Білозерське у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225981003 

село Варламівка у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225981007 

село Василівка у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225986305 

село Голубівське у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225981001 

село Жемчужне у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225981009 

село Затишне у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 
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04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225981011 

село Катеринівка у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225981013 

село Кіндратівка у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225986307 

село Новомосковське у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225980309 

село Новочорноглазівське у Юр’ївському районі у складі 

Юр’ївської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225980301 

село Олексіївка у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225986311 

село Первомайське у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225986301 

село Преображенка у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225980315 

село Пшеничне у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225980317 

село Сокільське у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225988005 

село Терни у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225980319 

село Улянівка у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225980321 

село Федорівське у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225988001 

село Чернявщина у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225988007 

село Чорноглазівка у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225988011 

село Яблунівка у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04554000000 
Бюджет Української сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Українська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223885901 

село Троїцьке у Петропавлівському районі у складі Української 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225287702 

село Андріївка у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 Бюджет Девладівської сільської Девладівська сільська рада об’єднаної 1225287703 село Вербове у Софіївському районі у складі Девладівської 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225287704 

село Ганно-Миколаєвка у Софіївському районі у складі 

Девладівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225284103 

село Довгівка у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225284105 

село Ковалеве у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225284107 

село Кринички у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225287705 

село Криничувате у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225287706 

село Любе у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225287707 

село Макорти у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225284101 

село Мар’є-Дмитрівка у Софіївському районі у складі 

Девладівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225287708 

село Нова Зоря у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225287709 

село Олександрівка у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225287701 

село Перше Травня у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225287710 

селище Потоцьке у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225284109 

село Спокойствіє у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225284111 

село Червоне Поле у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225284113 

село Червоний Яр у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225287712 

село Южне у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04557000000 Бюджет Личківської сільської Личківська сільська рада об’єднаної 1222381101 село Бузівка у Магдалинівському районі у складі Личківської 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04557000000 
Бюджет Личківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Личківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222386802 

село Гавришівка у Магдалинівському районі у складі Личківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04557000000 
Бюджет Личківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Личківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222386805 

село Зоряне у Магдалинівському районі у складі Личківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04557000000 
Бюджет Личківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Личківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222381103 

село Йосипівка у Магдалинівському районі у складі Личківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04557000000 
Бюджет Личківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Личківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222381105 

село Ковпаківка у Магдалинівському районі у складі Личківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04557000000 
Бюджет Личківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Личківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222386801 

селище Приорільське у Магдалинівському районі у складі 

Личківської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04561000000 
Бюджет Марганецької міської 

об’єднаної територіальної громади 

Марганецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225487502 

село Вільне у Томаківському районі у складі Марганецької 

міської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04561000000 
Бюджет Марганецької міської 

об’єднаної територіальної громади 

Марганецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225487503 

село Добра Надія у Томаківському районі у складі Марганецької 

міської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04561000000 
Бюджет Марганецької міської 

об’єднаної територіальної громади 

Марганецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225487504 

село Іллінка у Томаківському районі у складі Марганецької 

міської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04561000000 
Бюджет Марганецької міської 

об’єднаної територіальної громади 

Марганецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225487505 

село Новокам’янка у Томаківському районі у складі 

Марганецької міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04561000000 
Бюджет Марганецької міської 

об’єднаної територіальної громади 

Марганецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225487501 

село Новокиївка у Томаківському районі у складі Марганецької 

міської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

06 2 ss(g)               06501000000 
Бюджет Високівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Високівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1825682601 

село Городище у Черняхівському районі у складі Високівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06501000000 
Бюджет Високівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Високівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1825684001 

село Забріддя у Черняхівському районі у складі Високівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06501000000 
Бюджет Високівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Високівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1825684002 

село Щеніїв у Черняхівському районі у складі Високівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06503000000 
Бюджет Дубрівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Дубрівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1820684202 

село Вересна у Баранівському районі у складі Дубрівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06503000000 
Бюджет Дубрівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Дубрівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1820684203 

село Забара у Баранівському районі у складі Дубрівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06503000000 
Бюджет Дубрівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Дубрівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1820684204 

село Закриниччя у Баранівському районі у складі Дубрівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06503000000 Бюджет Дубрівської сільської Дубрівська сільська рада об’єднаної 1820684602 село Зелений Гай  у Баранівському районі у складі Дубрівської 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06503000000 
Бюджет Дубрівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Дубрівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1820684201 

село Мокре у Баранівському районі у складі Дубрівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06503000000 
Бюджет Дубрівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Дубрівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1820684601 

село Радулин у Баранівському районі у складі Дубрівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06503000000 
Бюджет Дубрівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Дубрівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1820686502 

село Стовпи у Баранівському районі у складі Дубрівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06503000000 
Бюджет Дубрівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Дубрівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1820686501 

село Хижівка у Баранівському районі у складі Дубрівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06504000000 
Бюджет Іршанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Іршанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1821181802 

село Губенкове у Хорошівському районі у складі Іршанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06504000000 
Бюджет Іршанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Іршанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1821181803 

село Гута-Добринь у Хорошівському районі у складі Іршанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06504000000 
Бюджет Іршанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Іршанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1821181801 

село Добринь у Хорошівському районі у складі Іршанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06504000000 
Бюджет Іршанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Іршанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1821181804 

село Ємилівка у Хорошівському районі у складі Іршанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823780401 

село Базар у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823780801 

село Болотниця у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823788003 

село Бродник у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823786004 

село Буда-Голубієвичі у Народицькому районі у складі 

Народицької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823787402 

село Булів у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823786005 

село Васьківці у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823780403 

село Великі Міньки у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823786006 

село Вила у Народицькому районі у складі Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Житомирській області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823787202 

село Вільхова у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 
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області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823781601 

село В’язівка у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823786007 

село Голубієвичі у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823787203 

село Грезля у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823782401 

село Гуто-Мар’ятин у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823783403 

село Давидки у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823783603 

село Жерев у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823786008 

село Заводне у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823783601 

село Закусили у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823783401 

село Залісся у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823786002 

село Карпилівка у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823787002 

село Клочки у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823780404 

село Колосівка у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823784401 

село Ласки у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823787802 

село Латаші у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823781602 

село Липлянщина у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823780405 

село Листвинівка у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823786001 

село Межиліска у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 
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області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823788201 

село Мотійки у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823786009 

село Недашківка у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823787205 

село Нова Радча у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823786601 

село Новий Дорогинь у Народицькому районі у складі 

Народицької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823788209 

село Ноздрище у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823787001 

село Норинці у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823786602 

село Одруби у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823787004 

село Оржів у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823786003 

село Осика у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823787201 

село Радча у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823787206 

село Ровба у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823782402 

село Рубежівка у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823780406 

село Рудня-Базарська у Народицькому районі у складі 

Народицької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823787005 

село Савченки у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823787401 

село Селець у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823782403 

село Сингаї у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823786603 

село Славенщина у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 
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області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823782404 

село Славковиці у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823781603 

село Слобода-В’язівка у Народицькому районі у складі 

Народицької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823787803 

село Снитище у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823787207 

село Стара Радча у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823787801 

село Старий Дорогинь у Народицькому районі у складі 

Народицької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823782405 

село Старий Кужіль у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823788001 

село Сухарівка у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823787208 

село Тичків у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823788207 

село Христинівка у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823780802 

село Червоне у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823786604 

село Яжберень у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823783602 

село Бабиничі у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821187602 

село Валки у Хорошівському районі у складі Новоборівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821183002 

село Гацьківка у Хорошівському районі у складі Новоборівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821186502 

село Ісаківка у Хорошівському районі у складі Новоборівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821186503 

село Кам’яний Брід у Хорошівському районі у складі 

Новоборівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821183402 

село Краснорічка у Хорошівському районі у складі 

Новоборівської селищної об’єднаної територіальної громади у 
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Житомирській області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821183001 

село Кропивня у Хорошівському районі у складі Новоборівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821183003 

село Луковець у Хорошівському районі у складі Новоборівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821183401 

село Небіж у Хорошівському районі у складі Новоборівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821183004 

село Рудня-Гацьківка у Хорошівському районі у складі 

Новоборівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821186504 

село Рудня-Фасова у Хорошівському районі у складі 

Новоборівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821187603 

село Старий Бобрик у Хорошівському районі у складі 

Новоборівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821186505 

село Томашівка у Хорошівському районі у складі Новоборівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821187604 

село Турчинка у Хорошівському районі у складі Новоборівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821186501 

село Фасова у Хорошівському районі у складі Новоборівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821183403 

село Хичів у Хорошівському районі у складі Новоборівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821187601 

село Ягодинка у Хорошівському районі у складі Новоборівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821187605 

село Ягодинка Друга у Хорошівському районі у складі 

Новоборівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06508000000 
Бюджет Тетерівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тетерівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822080601 

село Буки у Житомирському районі у складі Тетерівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06508000000 
Бюджет Тетерівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тетерівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822082201 

село Дениші у Житомирському районі у складі Тетерівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06508000000 
Бюджет Тетерівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тетерівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822083802 

село Катеринівка у Житомирському районі у складі Тетерівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06508000000 
Бюджет Тетерівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тетерівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822083801 

село Корчак у Житомирському районі у складі Тетерівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06508000000 
Бюджет Тетерівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тетерівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822082202 

село Михайлівка у Житомирському районі у складі Тетерівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 



48 

області 

06 2 ss(g)               06508000000 
Бюджет Тетерівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тетерівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822080602 

село Нова Рудня у Житомирському районі у складі Тетерівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06508000000 
Бюджет Тетерівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тетерівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822083803 

село Перлявка у Житомирському районі у складі Тетерівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06508000000 
Бюджет Тетерівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тетерівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822080603 

село Руденька у Житомирському районі у складі Тетерівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06508000000 
Бюджет Тетерівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тетерівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822080604 

село Тригір’я у Житомирському районі у складі Тетерівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06508000000 
Бюджет Тетерівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тетерівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822082203 

село Улянівка у Житомирському районі у складі Тетерівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06510000000 
Бюджет Корнинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Корнинська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824783701 

село Лисівка у Попільнянському районі у складі Корнинської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06510000000 
Бюджет Корнинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Корнинська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824783601 

село Лучин у Попільнянському районі у складі Корнинської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06510000000 
Бюджет Корнинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Корнинська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824783703 

село Мишерине у Попільнянському районі у складі Корнинської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06510000000 
Бюджет Корнинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Корнинська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824787001 

село Сущанка у Попільнянському районі у складі Корнинської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06510000000 
Бюджет Корнинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Корнинська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824787401 

село Турбівка у Попільнянському районі у складі Корнинської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822583003 

село Антонівка у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822580301 

село Більківці у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822580902 

село Борок у Коростишівському районі у складі Коростишівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822583005 

село Браженець у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822583603 

село Видумка у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822588703 

село Вишневе у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822581601 

село Віленька у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 
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Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822580901 

село Вільнянка у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822583605 

село Голубівка у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822588705 

село Грубське у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822583607 

село Єлизаветівка у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822582001 

село Здвижка у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822583001 

село Квітневе у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822580305 

село Козак у Коростишівському районі у складі Коростишівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822583007 

село Красилівка у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822583601 

село Кропивня у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822581602 

село Онишпіль у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822588707 

село Продубіївка у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822580904 

село Радівка у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822582002 

село Семенівка у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822588709 

село Струцівка у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822583009 

село Царівка у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822588701 

село Щигліївка у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06515000000 
Бюджет Городницької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Городницька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824083202 

село Анастасівка у Новоград-Волинському районі у складі 

Городницької селищної об’єднаної територіальної громади у 
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Житомирській області 

06 2 ss(g)               06515000000 
Бюджет Городницької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Городницька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824082202 

село Брониця у Новоград-Волинському районі у складі 

Городницької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06515000000 
Бюджет Городницької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Городницька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824082203 

село Дубники у Новоград-Волинському районі у складі 

Городницької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06515000000 
Бюджет Городницької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Городницька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824082201 

село Кленова у Новоград-Волинському районі у складі 

Городницької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06515000000 
Бюджет Городницької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Городницька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824082204 

село Липине у Новоград-Волинському районі у складі 

Городницької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06515000000 
Бюджет Городницької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Городницька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824083201 

село Лучиця у Новоград-Волинському районі у складі 

Городницької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06515000000 
Бюджет Городницької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Городницька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824083203 

село Мала Анастасівка у Новоград-Волинському районі у складі 

Городницької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06515000000 
Бюджет Городницької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Городницька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824083204 

село Перелісок у Новоград-Волинському районі у складі 

Городницької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06515000000 
Бюджет Городницької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Городницька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824086602 

село Перелісянка у Новоград-Волинському районі у складі 

Городницької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06515000000 
Бюджет Городницької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Городницька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824086603 

село Прихід у Новоград-Волинському районі у складі 

Городницької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06515000000 
Бюджет Городницької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Городницька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824086601 

село Червона Воля у Новоград-Волинському районі у складі 

Городницької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06518000000 
Бюджет Миропільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Миропільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821482801 

село Колодяжне у Романівському районі у складі Миропільської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06518000000 
Бюджет Миропільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Миропільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821482901 

село Мала Козара у Романівському районі у складі Миропільської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06518000000 
Бюджет Миропільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Миропільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821482902 

село Олександрівка у Романівському районі у складі 

Миропільської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06518000000 
Бюджет Миропільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Миропільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821482903 

село Пилипо-Кошара у Романівському районі у складі 

Миропільської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822380801 

село Бондарівка у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822380802 

селище Броди у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822382602 

село Велень у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 
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області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822382007 

село Вишневе у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822380803 

село Гулянка у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822382603 

село Жабче у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822380804 

село Іванопіль у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822382001 

село Калинівка у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822382003 

село Красногірка у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822382601 

село Купище у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822382005 

село Мошківка у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822380808 

селище Нова Ушиця у Коростенському районі у складі 

Ушомирської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822380805 

село Охотівка у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822380806 

село Першотравневе у Коростенському районі у складі 

Ушомирської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822384401 

село Поліське у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822384801 

село Ришавка у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822384404 

село Рудня у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822380807 

село Ушиця у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824288202 

село Білка у Овруцькому районі у складі Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Житомирській області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824284702 

село Верпа у Овруцькому районі у складі Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Житомирській області 

06 2 ss(g)               06537000000 Бюджет Словечанської сільської Словечанська сільська рада об’єднаної 1824288203 село Возлякове у Овруцькому районі у складі Словечанської 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824284302 

село Возничі у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824282101 

село Городець у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824287703 

село Кованка у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824284303 

село Козулі у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824284002 

село Кошечки у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824284001 

село Листвин у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824284301 

село Лучанки у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824284304 

село Мацьки у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824284701 

село Можари у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824287705 

село Нова Рудня у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824287707 

село Переброди у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824282102 

село Побичі у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824284003 

село Рокитне у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824282103 

село Сирниця у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824287701 

село Усове у Овруцькому районі у складі Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Житомирській області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824287709 

село Червонка у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824284703 

село Червоносілка у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 
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області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824288201 

село Черевки у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

07 2 ss(g)               07501000000 
Бюджет Вільховецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вільховецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124485901 

село Вільхівці-Лази у Тячівському районі у складі Вільховецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07501000000 
Бюджет Вільховецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вільховецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124482501 

село Добрянське у Тячівському районі у складі Вільховецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07501000000 
Бюджет Вільховецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вільховецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124485902 

село Ракове у Тячівському районі у складі Вільховецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07502000000 
Бюджет Тячівської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тячівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124484001 

село Лази у Тячівському районі у складі Тячівської міської 

об’єднаної територіальної громади у Закарпатській області 

07 2 ss(g)               07502000000 
Бюджет Тячівської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тячівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124484002 

село Округла у Тячівському районі у складі Тячівської міської 

об’єднаної територіальної громади у Закарпатській області 

07 2 ss(g)               07502000000 
Бюджет Тячівської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тячівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124486201 

село Руське Поле у Тячівському районі у складі Тячівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07503000000 
Бюджет Полянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Полянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124084202 

село Оленьово у Свалявському районі у складі Полянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07503000000 
Бюджет Полянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Полянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124084203 

село Павлово у Свалявському районі у складі Полянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07503000000 
Бюджет Полянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Полянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124084201 

село Плоске у Свалявському районі у складі Полянської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Закарпатській області 

07 2 ss(g)               07503000000 
Бюджет Полянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Полянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124084204 

село Плоский Потік у Свалявському районі у складі Полянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07503000000 
Бюджет Полянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Полянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124085001 

село Родниківка у Свалявському районі у складі Полянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07503000000 
Бюджет Полянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Полянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124085002 

село Родникова Гута у Свалявському районі у складі Полянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07503000000 
Бюджет Полянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Полянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124084205 

село Яківське у Свалявському районі у складі Полянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07504000000 
Бюджет Іршавської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іршавська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2121985701 

село Лоза у Іршавському районі у складі Іршавської міської 

об’єднаної територіальної громади у Закарпатській області 

07 2 ss(g)               07505000000 
Бюджет Перечинської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Перечинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2123280501 

село Ворочово у Перечинському районі у складі Перечинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07505000000 
Бюджет Перечинської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Перечинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2123281501 

село Зарічово у Перечинському районі у складі Перечинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07505000000 
Бюджет Перечинської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Перечинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2123283601 

село Сімер у Перечинському районі у складі Перечинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 
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07 2 ss(g)               07505000000 
Бюджет Перечинської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Перечинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2123283501 

село Сімерки у Перечинському районі у складі Перечинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07506000000 
Бюджет Баранинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Баранинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124881201 

село Великі Лази в Ужгородському районі у складі Баранинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07506000000 
Бюджет Баранинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Баранинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124888202 

село Стрипа в Ужгородському районі у складі Баранинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07506000000 
Бюджет Баранинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Баранинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124887301 

село Холмець в Ужгородському районі у складі Баранинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07506000000 
Бюджет Баранинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Баранинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124881202 

село Циганівці в Ужгородському районі у складі Баранинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07506000000 
Бюджет Баранинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Баранинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124888201 

село Ярок в Ужгородському районі у складі Баранинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

08 2 ss(g)               08501000000 
Бюджет Берестівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Берестівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320682502 

село Глодове у Бердянському районі у складі Берестівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08501000000 
Бюджет Берестівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Берестівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320682503 

село Калайтанівка у Бердянському районі у складі Берестівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08501000000 
Бюджет Берестівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Берестівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320683502 

село Малинівка у Бердянському районі у складі Берестівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08501000000 
Бюджет Берестівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Берестівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320683501 

село Миколаївка у Бердянському районі у складі Берестівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08501000000 
Бюджет Берестівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Берестівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320683503 

село Новоіванівка у Бердянському районі у складі Берестівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08501000000 
Бюджет Берестівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Берестівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320683504 

село Новосолдатське у Бердянському районі у складі 

Берестівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08501000000 
Бюджет Берестівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Берестівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320683505 

село Радивонівка у Бердянському районі у складі Берестівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08501000000 
Бюджет Берестівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Берестівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320682501 

село Троїцьке у Бердянському районі у складі Берестівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08502000000 
Бюджет Веселівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321280502 

село Авангард у Веселівському районі у складі Веселівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08502000000 
Бюджет Веселівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321287902 

село Далеке у Веселівському районі у складі Веселівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08502000000 
Бюджет Веселівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321280501 

село Мала Михайлівка у Веселівському районі у складі 

Веселівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08502000000 
Бюджет Веселівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321280503 

село Озерне у Веселівському районі у складі Веселівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08502000000 
Бюджет Веселівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321287901 

село Широке у Веселівському районі у складі Веселівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08503000000 Бюджет Комиш-Зорянської селищної Комиш-Зорянська селищна рада 2322780801 село Білоцерківка у Більмацькому районі у складі Комиш-
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об’єднаної територіальної громади об’єднаної територіальної громади Зорянської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08503000000 
Бюджет Комиш-Зорянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комиш-Зорянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322781801 

село Благовіщенка у Більмацькому районі у складі Комиш-

Зорянської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08503000000 
Бюджет Комиш-Зорянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комиш-Зорянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322784001 

село Ланцеве у Більмацькому районі у складі Комиш-Зорянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08503000000 
Бюджет Комиш-Зорянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комиш-Зорянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322781802 

село Новокам’янка у Більмацькому районі у складі Комиш-

Зорянської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08503000000 
Бюджет Комиш-Зорянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комиш-Зорянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322788002 

село Руденка у Більмацькому районі у складі Комиш-Зорянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08503000000 
Бюджет Комиш-Зорянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комиш-Зорянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322788003 

село Тернове у Більмацькому районі у складі Комиш-Зорянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08503000000 
Бюджет Комиш-Зорянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комиш-Зорянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322788004 

село Труженка у Більмацькому районі у складі Комиш-

Зорянської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08503000000 
Бюджет Комиш-Зорянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комиш-Зорянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322780802 

село Черешневе у Більмацькому районі у складі Комиш-

Зорянської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08503000000 
Бюджет Комиш-Зорянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комиш-Зорянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322788001 

село Шевченківське у Більмацькому районі у складі Комиш-

Зорянської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08504000000 
Бюджет Преображенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Преображенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323981002 

село Василівське у Оріхівському районі у складі 

Преображенської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08504000000 
Бюджет Преображенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Преображенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323981001 

село Вільнянка у Оріхівському районі у складі Преображенської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08504000000 
Бюджет Преображенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Преображенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323985502 

село Єгорівка у Оріхівському районі у складі Преображенської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08504000000 
Бюджет Преображенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Преображенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323983501 

село Микільське у Оріхівському районі у складі Преображенської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08504000000 
Бюджет Преображенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Преображенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323985501 

село Новоселівка у Оріхівському районі у складі 

Преображенської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08504000000 
Бюджет Преображенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Преображенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323983502 

село Новосолошине у Оріхівському районі у складі 

Преображенської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08504000000 
Бюджет Преображенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Преображенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323981003 

село Обще у Оріхівському районі у складі Преображенської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08504000000 
Бюджет Преображенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Преображенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323987501 

село Омельник у Оріхівському районі у складі Преображенської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08504000000 
Бюджет Преображенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Преображенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323987503 

село Свобода у Оріхівському районі у складі Преображенської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08504000000 
Бюджет Преображенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Преображенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323983503 

село Тимошівка у Оріхівському районі у складі Преображенської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08504000000 
Бюджет Преображенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Преображенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323987504 

село Червоний Яр у Оріхівському районі у складі 

Преображенської сільської об’єднаної територіальної громади у 
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Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08504000000 
Бюджет Преображенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Преображенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323987505 

село Широке у Оріхівському районі у складі Преображенської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08505000000 
Бюджет Смирновської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Смирновська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2322783002 

село Верхньодрагунське у Більмацькому районі у складі 

Смирновської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08505000000 
Бюджет Смирновської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Смирновська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2322783003 

село Діброва у Більмацькому районі у складі Смирновської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08505000000 
Бюджет Смирновської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Смирновська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2322783004 

село Зелений Гай у Більмацькому районі у складі Смирновської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08505000000 
Бюджет Смирновської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Смирновська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2322783001 

село Зразкове у Більмацькому районі у складі Смирновської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08505000000 
Бюджет Смирновської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Смирновська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2322787801 

село Титове у Більмацькому районі у складі Смирновської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08506000000 
Бюджет Воскресенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Воскресенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2324282401 

село Кінські Роздори у Пологівському районі у складі 

Воскресенської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08506000000 
Бюджет Воскресенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Воскресенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2324282402 

село Лозове у Пологівському районі у складі Воскресенської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08506000000 
Бюджет Воскресенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Воскресенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2324282403 

селище Магедове у Пологівському районі у складі 

Воскресенської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08507000000 
Бюджет Долинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Долинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2322188402 

село Нижня Хортиця у Запорізькому районі у складі Долинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08507000000 
Бюджет Долинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Долинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2322188401 

село Розумівка у Запорізькому районі у складі Долинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08508000000 
Бюджет Приморської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Приморська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2324884801 

село Преслав у Приморському районі у складі Приморської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323986202 

село Блакитне у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323986203 

село Веселе у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323985702 

село Вільне у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323985002 

село Дружне у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323985003 

село Дудникове у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323986204 

село Жовта Круча у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323981305 

село Жовтеньке у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323986502 

село Запасне у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 
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області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323981301 

селище Зарічне у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323987902 

селище Калинівка у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323985704 

селище Кирпотине у Оріхівському районі у складі 

Комишуваської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323985004 

село Кущове у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323986503 

село Магдалинівка у Оріхівському районі у складі 

Комишуваської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323986504 

село Новобойківське у Оріхівському районі у складі 

Комишуваської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323985001 

село Новоіванівка у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323987903 

село Новомихайлівка у Оріхівському районі у складі 

Комишуваської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323986205 

село Новорозівка у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323985701 

селище Новотавричеське у Оріхівському районі у складі у 

Оріхівському районі у складі Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323986201 

село Новотроїцьке у Оріхівському районі у складі 

Комишуваської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323986501 

село Новояковлівка у Оріхівському районі у складі 

Комишуваської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323985706 

село Оленівка у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323986206 

село Славне у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323985707 

село Тарасівка у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323987907 

село Трудолюбівка у Оріхівському районі у складі 

Комишуваської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323988502 

село Трудооленівка у Оріхівському районі у складі 

Комишуваської селищної об’єднаної територіальної громади у 



58 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323987901 

село Щасливе у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323988501 

село Ясна Поляна у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08513000000 
Бюджет Малотокмачанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Малотокмачанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323980501 

село Білогір’я у Оріхівському районі у складі Малотокмачанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08513000000 
Бюджет Малотокмачанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Малотокмачанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323980502 

село Лугівське у Оріхівському районі у складі 

Малотокмачанської сільської об’єднаної територіальної громади 

у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08513000000 
Бюджет Малотокмачанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Малотокмачанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323980503 

село Новопокровка у Оріхівському районі у складі 

Малотокмачанської сільської об’єднаної територіальної громади 

у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08516000000 
Бюджет Таврійської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Таврійська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323988001 

село Юрківка у Оріхівському районі у складі Таврійської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08518000000 
Бюджет Оріхівської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Оріхівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323982001 

село Копані у Оріхівському районі у складі Оріхівської міської 

об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08518000000 
Бюджет Оріхівської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Оріхівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323983001 

село Мирне у Оріхівському районі у складі Оріхівської міської 

об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08518000000 
Бюджет Оріхівської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Оріхівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323983301 

село Нестерянка у Оріхівському районі у складі Оріхівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08518000000 
Бюджет Оріхівської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Оріхівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323983701 

село Новоандріївка у Оріхівському районі у складі Оріхівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08518000000 
Бюджет Оріхівської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Оріхівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323984501 

село Новоданилівка у Оріхівському районі у складі Оріхівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08518000000 
Бюджет Оріхівської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Оріхівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323984001 

село Новопавлівка у Оріхівському районі у складі Оріхівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08518000000 
Бюджет Оріхівської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Оріхівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323983704 

село Щербаки у Оріхівському районі у складі Оріхівської міської 

об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325587903 

село Благодатне у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325580501 

село Богданівка у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325580502 

село Бойове у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325581201 

село Верхній Токмак у Чернігівському районі у складі 

Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325581901 

село Владівка у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325586802 

село Довге у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325580503 

село Замістя у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 
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області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325580504 

село Зелений Яр у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325584602 

село Зоря у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325585701 

село Ільїне у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325585702 

село Калинівка у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325587202 

село Кам’янка у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325586803 

село Квіткове у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325585703 

селище Красне у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325582902 

село Крижчене у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325587904 

село Ланкове у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325580505 

село Мокрий Став у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325581202 

село Нижній Токмак у Чернігівському районі у складі 

Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325582901 

село Новоказанкувате у Чернігівському районі у складі 

Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325583501 

село Новомихайлівка у Чернігівському районі у складі 

Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325584601 

село Новополтавка у Чернігівському районі у складі 

Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325585001 

село Обіточне у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325585704 

село Олександрівка у Чернігівському районі у складі 

Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325582903 

село Петропавлівка у Чернігівському районі у складі 

Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади у 
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Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325586801 

село Просторе у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325586804 

село Розівка у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325585002 

село Салтичія у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325581902 

село Степове у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325587203 

селище Стульневе у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325587201 

село Стульневе у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325585705 

село Тарасівка у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325587905 

село Хмельницьке у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325587901 

село Широкий Яр у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325587902 

село Балашівка у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321883001 

село Гуляйпільське у Гуляйпільському районі у складі 

Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321882501 

село Дорожнянка у Гуляйпільському районі у складі 

Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321884203 

село Загірне у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321885002 

село Зелене у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321887502 

село Красногірське у Гуляйпільському районі у складі 

Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321884201 

село Мирне у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321887503 

село Нове у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321884702 

село Нововасилівське у Гуляйпільському районі у складі 

Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 
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08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321884703 

село Новогригорівка у Гуляйпільському районі у складі 

Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321884704 

село Новоіванівка у Гуляйпільському районі у складі 

Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321884701 

село Новомиколаївка у Гуляйпільському районі у складі 

Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321887504 

село Новоуспенівське у Гуляйпільському районі у складі 

Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321887003 

село Обратне у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321887505 

село Павлівка у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321887506 

село Привільне у Гуляйпільському районі у складі 

Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321887507 

село Рибне у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321886501 

село Рівнопілля у Гуляйпільському районі у складі 

Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321885001 

село Святопетрівка у Гуляйпільському районі у складі 

Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321887508 

село Солодке у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321885003 

село Староукраїнка у Гуляйпільському районі у складі 

Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321888002 

село Степанівка у Гуляйпільському районі у складі 

Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321887001 

село Темирівка у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321887501 

село Успенівка у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321884205 

село Чарівне у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321888001 

село Червоне у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321886502 

село Яблукове у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08524000000 
Бюджет Водянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Водянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2322484601 

село Дніпровка у Кам’янсько-Дніпровському районі у складі 

Водянської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08524000000 
Бюджет Водянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Водянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2322485501 

селище Заповітне у Кам’янсько-Дніпровському районі у складі 

Водянської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 
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08 2 ss(g)               08524000000 
Бюджет Водянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Водянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2322484602 

село Мічуріна у Кам’янсько-Дніпровському районі у складі 

Водянської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08524000000 
Бюджет Водянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Водянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2322486501 

село Нововодяне у Кам’янсько-Дніпровському районі у складі 

Водянської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08524000000 
Бюджет Водянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Водянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2322486502 

село Новоукраїнка у Кам’янсько-Дніпровському районі у складі 

Водянської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08524000000 
Бюджет Водянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Водянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2322486503 

село Примірне у Кам’янсько-Дніпровському районі у складі 

Водянської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08524000000 
Бюджет Водянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Водянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2322485502 

село Степове у Кам’янсько-Дніпровському районі у складі 

Водянської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08526000000 
Бюджет Новоуспенівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоуспенівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321281202 

село Білівське у Веселівському районі у складі Новоуспенівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08526000000 
Бюджет Новоуспенівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоуспенівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321281203 

село Братолюбівка у Веселівському районі у складі 

Новоуспенівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08526000000 
Бюджет Новоуспенівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоуспенівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321286303 

село Веселе у Веселівському районі у складі Новоуспенівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08526000000 
Бюджет Новоуспенівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоуспенівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321283402 

село Восход у Веселівському районі у складі Новоуспенівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08526000000 
Бюджет Новоуспенівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоуспенівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321281201 

село Запоріжжя у Веселівському районі у складі 

Новоуспенівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08526000000 
Бюджет Новоуспенівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоуспенівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321283401 

село Матвіївка у Веселівському районі у складі Новоуспенівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08526000000 
Бюджет Новоуспенівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоуспенівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321286301 

селище Таврія у Веселівському районі у складі Новоуспенівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08529000000 
Бюджет Воздвижівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Воздвижівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321880501 

село Верхня Терса у Гуляйпільському районі у складі 

Воздвижівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08529000000 
Бюджет Воздвижівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Воздвижівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321880502 

село Гірке у Гуляйпільському районі у складі Воздвижівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08529000000 
Бюджет Воздвижівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Воздвижівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321882001 

село Долинка у Гуляйпільському районі у складі Воздвижівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08529000000 
Бюджет Воздвижівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Воздвижівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321882003 

село Копані у Гуляйпільському районі у складі Воздвижівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08529000000 
Бюджет Воздвижівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Воздвижівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321880503 

село Криничне у Гуляйпільському районі у складі 

Воздвижівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08529000000 
Бюджет Воздвижівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Воздвижівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321882004 

село Рівне у Гуляйпільському районі у складі Воздвижівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08529000000 
Бюджет Воздвижівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Воздвижівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321880504 

село Цвіткове у Гуляйпільському районі у складі Воздвижівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08530000000 
Бюджет Плодородненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Плодородненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323384401 

село Мар’янівка у Михайлівському районі у складі 

Плодородненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08530000000 Бюджет Плодородненської сільської Плодородненська сільська рада 2323384402 село Миколаївка у Михайлівському районі у складі 
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об’єднаної територіальної громади об’єднаної територіальної громади Плодородненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08530000000 
Бюджет Плодородненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Плодородненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323384403 

село Молодіжне у Михайлівському районі у складі 

Плодородненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08530000000 
Бюджет Плодородненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Плодородненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323384404 

село Новомиколаївка у Михайлівському районі у складі 

Плодородненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08530000000 
Бюджет Плодородненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Плодородненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323384405 

село Олександрівка у Михайлівському районі у складі 

Плодородненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08530000000 
Бюджет Плодородненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Плодородненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323384406 

село Підгірне у Михайлівському районі у складі 

Плодородненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08530000000 
Бюджет Плодородненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Плодородненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323384407 

село Солодке у Михайлівському районі у складі 

Плодородненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08532000000 
Бюджет Кирилівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Кирилівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320380201 

село Атманай у Якимівському районі у складі Кирилівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08532000000 
Бюджет Кирилівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Кирилівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320380203 

село Вовче у Якимівському районі у складі Кирилівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08532000000 
Бюджет Кирилівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Кирилівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320382903 

село Косих у Якимівському районі у складі Кирилівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08532000000 
Бюджет Кирилівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Кирилівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320380205 

село Нове у Якимівському районі у складі Кирилівської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08532000000 
Бюджет Кирилівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Кирилівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320382901 

село Охрімівка у Якимівському районі у складі Кирилівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08532000000 
Бюджет Кирилівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Кирилівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320380209 

село Солоне у Якимівському районі у складі Кирилівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320381203 

село Андріївка у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320385803 

село Богатир у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320381003 

село Весняне у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320381205 

село Вовчанське у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320380801 

село Володимирівка у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320387003 

село В’язівка у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 
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області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320386903 

село Гвардійське у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320381201 

село Давидівка у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320385703 

село Дружба у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320386905 

село Зернове у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320385705 

село Зірка у Якимівському районі у складі Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320381001 

селище Максима Горького у Якимівському районі у складі 

Якимівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320387603 

село Мала Тернівка у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320385805 

село Мирне у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320380803 

село Олександрівка у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320385807 

село Перемога у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320383601 

селище Переможне у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320387005 

село Петрівка у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320385801 

село Радивонівка у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320385701 

село Розівка у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320381007 

село Степове у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320386901 

село Таврійське у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320385809 

село Тимофіївка у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 
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08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320383611 

селище Трудове у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320385707 

село Червоне у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320387001 

село Чорноземне у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320387009 

село Шевченка у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320387601 

село Шелюги у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320380805 

село Юр’ївка у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320383613 

селище Якимівське у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08535000000 
Бюджет Благовіщенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Благовіщенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322485701 

село Іванівка у Кам’янсько-Дніпровському районі у складі 

Благовіщенської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08536000000 
Бюджет Новоолексіївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоолексіївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2324883402 

село Калинівка у Приморському районі у складі 

Новоолексіївської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08536000000 
Бюджет Новоолексіївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоолексіївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2324883401 

село Мануйлівка у Приморському районі у складі 

Новоолексіївської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08536000000 
Бюджет Новоолексіївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоолексіївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2324883403 

село Петрівка у Приморському районі у складі Новоолексіївської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08537000000 
Бюджет Михайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Михайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323381101 

село Бурчак у Михайлівському районі у складі Михайлівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08537000000 
Бюджет Михайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Михайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323388801 

село Тимошівка у Михайлівському районі у складі Михайлівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій 

області 

08 2 ss(g)               08540000000 
Бюджет Новоукраїнської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоукраїнська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322786602 

село Самійлівка у Більмацькому районі у складі Новоукраїнської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08540000000 
Бюджет Новоукраїнської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоукраїнська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322786603 

село Світле у Більмацькому районі у складі Новоукраїнської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08540000000 
Бюджет Новоукраїнської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоукраїнська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322786601 

село Сміле у Більмацькому районі у складі Новоукраїнської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08540000000 
Бюджет Новоукраїнської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоукраїнська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322786604 

село Червоноселівка у Більмацькому районі у складі 

Новоукраїнської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323383302 

село Барвінівка у Михайлівському районі у складі Роздольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323382201 

село Високе у Михайлівському районі у складі Роздольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 
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08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323382202 

село Водне у Михайлівському районі у складі Роздольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323383303 

село Володимирівка у Михайлівському районі у складі 

Роздольської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323383304 

село Дніпровка у Михайлівському районі у складі Роздольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323383305 

село Лиманівка у Михайлівському районі у складі Роздольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323383301 

село Любимівка у Михайлівському районі у складі Роздольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323382203 

село Рівне у Михайлівському районі у складі Роздольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323383306 

село Садове у Михайлівському районі у складі Роздольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323382204 

село Солов’ївка у Михайлівському районі у складі Роздольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323382205 

село Суворе у Михайлівському районі у складі Роздольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323382206 

село Тракторне у Михайлівському районі у складі Роздольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323382207 

село Трудолюбимівка у Михайлівському районі у складі 

Роздольської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323383307 

село Українка у Михайлівському районі у складі Роздольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

09 2 ss(g)               09501000000 
Бюджет Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхнянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622882402 

село Болохів у Калуському районі у складі Верхнянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09501000000 
Бюджет Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхнянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622886802 

село Вилки у Калуському районі у складі Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09501000000 
Бюджет Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхнянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622884402 

село Гуменів у Калуському районі у складі Верхнянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09501000000 
Бюджет Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхнянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622882001 

село Довгий Войнилів у Калуському районі у складі 

Верхнянської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09501000000 
Бюджет Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхнянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622882401 

село Завадка у Калуському районі у складі Верхнянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09501000000 
Бюджет Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхнянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622883201 

село Збора у Калуському районі у складі Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09501000000 
Бюджет Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхнянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622883202 

село Кулинка у Калуському районі у складі Верхнянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09501000000 
Бюджет Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхнянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622884401 

село Негівці у Калуському районі у складі Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09501000000 
Бюджет Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхнянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622886801 

село Станькова у Калуському районі у складі Верхнянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09501000000 Бюджет Верхнянської сільської Верхнянська сільська рада об’єднаної 2622882403 село Степанівка у Калуському районі у складі Верхнянської 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09502000000 
Бюджет Печеніжинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Печеніжинська рада селищна 

об’єднаної територіальної громади 
2623285003 

село Кийданці у Коломийському районі у складі Печеніжинської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09502000000 
Бюджет Печеніжинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Печеніжинська рада селищна 

об’єднаної територіальної громади 
2623285001 

село Княждвір у Коломийському районі у складі Печеніжинської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09502000000 
Бюджет Печеніжинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Печеніжинська рада селищна 

об’єднаної територіальної громади 
2623283801 

село Малий Ключів у Коломийському районі у складі 

Печеніжинської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09502000000 
Бюджет Печеніжинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Печеніжинська рада селищна 

об’єднаної територіальної громади 
2623284001 

село Марківка у Коломийському районі у складі Печеніжинської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09502000000 
Бюджет Печеніжинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Печеніжинська рада селищна 

об’єднаної територіальної громади 
2623284401 

село Молодятин у Коломийському районі у складі 

Печеніжинської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09502000000 
Бюджет Печеніжинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Печеніжинська рада селищна 

об’єднаної територіальної громади 
2623285201 

село Рунгури у Коломийському районі у складі Печеніжинської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09502000000 
Бюджет Печеніжинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Печеніжинська рада селищна 

об’єднаної територіальної громади 
2623286601 

село Слобода у Коломийському районі у складі Печеніжинської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09502000000 
Бюджет Печеніжинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Печеніжинська рада селищна 

об’єднаної територіальної громади 
2623286901 

село Сопів у Коломийському районі у складі Печеніжинської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09503000000 

Бюджет Старобогородчанської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Старобогородчанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2620486802 

село Гринівка у Богородчанському районі у складі 

Старобогородчанської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09503000000 

Бюджет Старобогородчанської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Старобогородчанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2620486803 

село Лесівка у Богородчанському районі у складі 

Старобогородчанської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09503000000 

Бюджет Старобогородчанської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Старобогородчанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2620486801 

село Нивочин у Богородчанському районі у складі 

Старобогородчанської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09505000000 
Бюджет Тлумацької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тлумацька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625680401 

село Бортники у Тлумацькому районі у складі Тлумацької міської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09505000000 
Бюджет Тлумацької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тлумацька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625680801 

село Братишів у Тлумацькому районі у складі Тлумацької міської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09505000000 
Бюджет Тлумацької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тлумацька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625681101 

село Вікняни у Тлумацькому районі у складі Тлумацької міської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09505000000 
Бюджет Тлумацької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тлумацька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625682101 

село Гринівці у Тлумацькому районі у складі Тлумацької міської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09505000000 
Бюджет Тлумацької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тлумацька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625680802 

село Загір’я у Тлумацькому районі у складі Тлумацької міської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09505000000 
Бюджет Тлумацької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тлумацька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625684501 

село Колінці у Тлумацькому районі у складі Тлумацької міської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09505000000 
Бюджет Тлумацької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тлумацька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625684801 

село Королівка у Тлумацькому районі у складі Тлумацької 

міської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09505000000 Бюджет Тлумацької міської об’єднаної Тлумацька міська рада об’єднаної 2625685301 село Надорожна у Тлумацькому районі у складі Тлумацької 
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територіальної громади територіальної громади міської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09505000000 
Бюджет Тлумацької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тлумацька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625686601 

село Остриня у Тлумацькому районі у складі Тлумацької міської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09505000000 
Бюджет Тлумацької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тлумацька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625687801 

село Прибилів у Тлумацькому районі у складі Тлумацької міської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09505000000 
Бюджет Тлумацької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тлумацька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625688001 

село Пужники у Тлумацькому районі у складі Тлумацької міської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09505000000 
Бюджет Тлумацької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тлумацька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625688101 

село Тарасівка у Тлумацькому районі у складі Тлумацької міської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09506000000 
Бюджет Більшівцівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Більшівцівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2621283001 

село Жалибори у Галицькому районі у складі Більшівцівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09506000000 
Бюджет Більшівцівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Більшівцівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2621285102 

село Загір’я Кукільницьке у Галицькому районі у складі 

Більшівцівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09506000000 
Бюджет Більшівцівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Більшівцівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2621283701 

село Кінашів у Галицькому районі у складі Більшівцівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09506000000 
Бюджет Більшівцівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Більшівцівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2621285101 

село Кукільники у Галицькому районі у складі Більшівцівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09506000000 
Бюджет Більшівцівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Більшівцівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2621285201 

село Курів у Галицькому районі у складі Більшівцівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09506000000 
Бюджет Більшівцівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Більшівцівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2621285601 

село Нараївка у Галицькому районі у складі Більшівцівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09506000000 
Бюджет Більшівцівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Більшівцівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2621285901 

село Поділля у Галицькому районі у складі Більшівцівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09506000000 
Бюджет Більшівцівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Більшівцівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2621287601 

село Яблунів у Галицькому районі у складі Більшівцівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09507000000 
Бюджет Витвицької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Витвицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622082101 

село Кальна у Долинському районі у складі Витвицької сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09507000000 
Бюджет Витвицької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Витвицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622085602 

село Липа у Долинському районі у складі Витвицької сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09507000000 
Бюджет Витвицької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Витвицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622085603 

село Лужки у Долинському районі у складі Витвицької сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09507000000 
Бюджет Витвицької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Витвицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622085301 

село Розточки у Долинському районі у складі Витвицької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09507000000 
Бюджет Витвицької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Витвицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622085601 

село Слобода-Болехівська у Долинському районі у складі 

Витвицької сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09507000000 
Бюджет Витвицької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Витвицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622086101 

село Станківці у Долинському районі у складі Витвицької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09507000000 
Бюджет Витвицької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Витвицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622086102 

село Церковна у Долинському районі у складі Витвицької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 
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області 

09 2 ss(g)               09508000000 
Бюджет Космацької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Космацька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2623681601 

село Брустурів у Косівському районі у складі Космацької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09508000000 
Бюджет Космацької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Космацька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2623684601 

село Прокурава у Косівському районі у складі Космацької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09512000000 
Бюджет Олешанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Олешанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625681001 

село Будзин у Тлумацькому районі у складі Олешанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09512000000 
Бюджет Олешанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Олешанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625682901 

село Делева у Тлумацькому районі у складі Олешанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09512000000 
Бюджет Олешанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Олешанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625683301 

село Долина у Тлумацькому районі у складі Олешанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09512000000 
Бюджет Олешанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Олешанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625682902 

село Луг у Тлумацькому районі у складі Олешанської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09512000000 
Бюджет Олешанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Олешанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625681004 

село Мостище у Тлумацькому районі у складі Олешанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09512000000 
Бюджет Олешанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Олешанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625681002 

село Одаїв у Тлумацькому районі у складі Олешанської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09512000000 
Бюджет Олешанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Олешанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625685701 

село Озеряни у Тлумацькому районі у складі Олешанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09512000000 
Бюджет Олешанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Олешанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625681003 

село Суходіл у Тлумацькому районі у складі Олешанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09513000000 
Бюджет Дзвиняцької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Дзвиняцька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2620483601 

село Космач у Богородчанському районі у складі Дзвиняцької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09513000000 
Бюджет Дзвиняцької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Дзвиняцька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2620485601 

село Міжгір’я у Богородчанському районі у складі Дзвиняцької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09513000000 
Бюджет Дзвиняцької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Дзвиняцька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2620488201 

село Росільна у Богородчанському районі у складі Дзвиняцької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09514000000 
Бюджет Рожнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рожнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2623683601 

село Кобаки у Косівському районі у складі Рожнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09514000000 
Бюджет Рожнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рожнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2623684901 

село Рибне у Косівському районі у складі Рожнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09514000000 
Бюджет Рожнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рожнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2623688201 

село Химчин у Косівському районі у складі Рожнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09518000000 
Бюджет Заболотівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2625281202 

село Вишнівка у Снятинському районі у складі Заболотівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09518000000 
Бюджет Заболотівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2625281201 

село Ганьківці у Снятинському районі у складі Заболотівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09518000000 Бюджет Заболотівської селищної Заболотівська селищна рада 2625287402 село Зібранівка у Снятинському районі у складі Заболотівської 
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об’єднаної територіальної громади об’єднаної територіальної громади селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09518000000 
Бюджет Заболотівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2625282301 

село Іллінці у Снятинському районі у складі Заболотівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09518000000 
Бюджет Заболотівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2625283602 

село Любківці у Снятинському районі у складі Заболотівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09518000000 
Бюджет Заболотівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2625283601 

село Олешків у Снятинському районі у складі Заболотівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09518000000 
Бюджет Заболотівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2625287403 

село Рожневі Поля у Снятинському районі у складі 

Заболотівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09518000000 
Бюджет Заболотівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2625284801 

село Рудники у Снятинському районі у складі Заболотівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09518000000 
Бюджет Заболотівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2625285401 

село Троїця у Снятинському районі у складі Заболотівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09518000000 
Бюджет Заболотівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2625285601 

село Тростянець у Снятинському районі у складі Заболотівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09518000000 
Бюджет Заболотівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2625287401 

село Шевченкове у Снятинському районі у складі Заболотівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09519000000 
Бюджет Ямницької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ямницька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625883801 

село Павлівка у Тисменицькому районі у складі Ямницької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09519000000 
Бюджет Ямницької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ямницька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625885201 

село Сілець у Тисменицькому районі у складі Ямницької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09519000000 
Бюджет Ямницької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ямницька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625886301 

село Тязів у Тисменицькому районі у складі Ямницької сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09523000000 
Бюджет Спаської сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Спаська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2624881601 

село Луги у Рожнятівському районі у складі Спаської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09526000000 
Бюджет Букачівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Букачівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2624481301 

село Вишнів у Рогатинському районі у складі Букачівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09526000000 
Бюджет Букачівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Букачівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2624482702 

село Журавеньки у Рогатинському районі у складі Букачівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09526000000 
Бюджет Букачівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Букачівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2624481303 

село Зруб у Рогатинському районі у складі Букачівської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09526000000 
Бюджет Букачівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Букачівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2624482701 

село Козарі у Рогатинському районі у складі Букачівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09526000000 
Бюджет Букачівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Букачівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2624486901 

село Чернів у Рогатинському районі у складі Букачівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09529000000 Бюджет Новицької сільської об’єднаної Новицька сільська рада об’єднаної 2622885601 село Підмихайля у Калуському районі у складі Новицької 
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територіальної громади територіальної громади сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09529000000 
Бюджет Новицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Новицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622885602 

село Бережниця у Калуському районі у складі Новицької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09529000000 
Бюджет Новицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Новицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622881901 

село Добровляни Добровлянської сільради у Калуському районі у 

складі Новицької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09529000000 
Бюджет Новицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Новицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622886701 

село Середній Угринів у Калуському районі у складі Новицької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09529000000 
Бюджет Новицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Середньоугринівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2622886702 

село Старий Угринів у Калуському районі у складі Новицької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

10 2 ss(g)               10501000000 
Бюджет Калитянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Калитянська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
3221285602 

село Бервиця у Броварському районі у складі Калитянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10501000000 
Бюджет Калитянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Калитянська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
3221282401 

село Заворичі у Броварському районі у складі Калитянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10501000000 
Бюджет Калитянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Калитянська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
3221285601 

село Мокрець у Броварському районі у складі Калитянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10501000000 
Бюджет Калитянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Калитянська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
3221288801 

село Семиполки у Броварському районі у складі Калитянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10503000000 
Бюджет Медвинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Медвинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220685803 

село Закутинці у Богуславському районі у складі Медвинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10503000000 
Бюджет Медвинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Медвинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220685805 

село Красногородка у Богуславському районі у складі 

Медвинської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Київській області 

10 2 ss(g)               10503000000 
Бюджет Медвинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Медвинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220685801 

село Побережка у Богуславському районі у складі Медвинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10503000000 
Бюджет Медвинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Медвинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220685807 

село Софійка у Богуславському районі у складі Медвинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10507000000 
Бюджет Узинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Узинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220480801 

село Василів у Білоцерківському районі у складі Узинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10507000000 
Бюджет Узинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Узинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220483702 

село Вербова у Білоцерківському районі у складі Узинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10507000000 
Бюджет Узинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Узинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220481802 

село Затиша у Білоцерківському районі у складі Узинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10507000000 
Бюджет Узинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Узинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220481601 

село Іванівка у Білоцерківському районі у складі Узинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10507000000 
Бюджет Узинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Узинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220481801 

село Йосипівка у Білоцерківському районі у складі Узинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10507000000 
Бюджет Узинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Узинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220481803 

село Красне у Білоцерківському районі у складі Узинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10507000000 
Бюджет Узинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Узинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220483101 

село Мала Антонівка у Білоцерківському районі у складі 

Узинської міської об’єднаної територіальної громади у Київській 

області 

10 2 ss(g)               10507000000 
Бюджет Узинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Узинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220483701 

село Михайлівка у Білоцерківському районі у складі Узинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10507000000 
Бюджет Узинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Узинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220484401 

село Олійникова Слобода у Білоцерківському районі у складі 

Узинської міської об’єднаної територіальної громади у Київській 

області 
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10 2 ss(g)               10507000000 
Бюджет Узинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Узинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220481804 

село Павлівка у Білоцерківському районі у складі Узинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10507000000 
Бюджет Узинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Узинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220486501 

село Сухоліси у Білоцерківському районі у складі Узинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10507000000 
Бюджет Узинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Узинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220486901 

село Тарасівка у Білоцерківському районі у складі Узинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10507000000 
Бюджет Узинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Узинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220486502 

село Чепиліївка у Білоцерківському районі у складі Узинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224680401 

село Бурківці у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224681601 

село Голодьки у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224682001 

село Горошків у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224688202 

село Григорівка у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224682801 

село Дзвеняче у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224683201 

селище Дібрівка у Тетіївському районі у складі Тетіївської 

міської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224683202 

селище Дубина у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224684601 

село Михайлівка у Тетіївському районі у складі Тетіївської 

міської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224684801 

село Ненадиха у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224684602 

село Перше Травня у Тетіївському районі у складі Тетіївської 

міської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224682002 

село Ріденьке у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224685801 

село Росішки у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224686201 

село Скибинці у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224686601 

село Стадниця у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224687001 

село  Степове у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224687401 

село Тайниця у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224682804 

село Тарасівка у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224688201 

село Черепин у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224688203 

село Черепинка у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

11 2 ss(g)               11501000000 
Бюджет Бобринецької міської 

об’єднаної територіальної громади 

Бобринецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3520887905 

село Богданівка у Бобринецькому районі у складі Бобринецької 

міської об’єднаної територіальної громади у Кіровоградській 

області 

11 2 ss(g)               11501000000 Бюджет Бобринецької міської Бобринецька міська рада об’єднаної 3520887902 село Великодрюкове у Бобринецькому районі у складі 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11501000000 
Бюджет Бобринецької міської 

об’єднаної територіальної громади 

Бобринецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3520887903 

село Коржеве у Бобринецькому районі у складі Бобринецької 

міської об’єднаної територіальної громади у Кіровоградській 

області 

11 2 ss(g)               11501000000 
Бюджет Бобринецької міської 

об’єднаної територіальної громади 

Бобринецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3520887904 

село Садове у Бобринецькому районі у складі Бобринецької 

міської об’єднаної територіальної громади у Кіровоградській 

області 

11 2 ss(g)               11501000000 
Бюджет Бобринецької міської 

об’єднаної територіальної громади 

Бобринецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3520887901 

село Червона Долина у Бобринецькому районі у складі 

Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11502000000 
Бюджет Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Маловисківська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
3523184402 

село Веселе у Маловисківському районі у складі Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади у Кіровоградській 

області 

11 2 ss(g)               11502000000 
Бюджет Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Маловисківська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
3523180605 

село Новомиколаївка у Маловисківському районі у складі 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11502000000 
Бюджет Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Маловисківська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
3523180601 

село Олександрівка у Маловисківському районі у складі 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11502000000 
Бюджет Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Маловисківська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
3523184401 

село Паліївка у Маловисківському районі у складі 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11502000000 
Бюджет Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Маловисківська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
3523184801 

село Первомайське у Маловисківському районі у складі 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11502000000 
Бюджет Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Маловисківська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
3523180607 

село Тарасівка у Маловисківському районі у складі 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11503000000 
Бюджет Новоукраїнської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоукраїнська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
3524086402 

село Арепівка у Новоукраїнському районі у складі 

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11503000000 
Бюджет Новоукраїнської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоукраїнська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
3524086403 

село Воронівка у Новоукраїнському районі у складі 

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11503000000 
Бюджет Новоукраїнської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоукраїнська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
3524086404 

село Єгорівка у Новоукраїнському районі у складі 

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11503000000 
Бюджет Новоукраїнської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоукраїнська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
3524083602 

село Кам’яний Міст у Новоукраїнському районі у складі 

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11503000000 
Бюджет Новоукраїнської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоукраїнська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
3524083601 

село Мар’янопіль у Новоукраїнському районі у складі 

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11503000000 
Бюджет Новоукраїнської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоукраїнська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
3524086401 

село Сотницька Балка у Новоукраїнському районі у складі 

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11503000000 
Бюджет Новоукраїнської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоукраїнська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
3524086405 

село Схід у Новоукраїнському районі у складі Новоукраїнської 

міської об’єднаної територіальної громади у Кіровоградській 

області 

11 2 ss(g)               11503000000 Бюджет Новоукраїнської міської Новоукраїнська міська рада 3524086406 село Улянівка у Новоукраїнському районі у складі 
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об’єднаної територіальної громади об’єднаної територіальної громади Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11505000000 
Бюджет Соколівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Соколівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3522583202 

село Безводня у Кропивницькому районі у складі Соколівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Кіровоградській 

області 

11 2 ss(g)               11505000000 
Бюджет Соколівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Соколівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3522581601 

село Вишняківка у Кропивницькому районі у складі Соколівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Кіровоградській 

області 

11 2 ss(g)               11505000000 
Бюджет Соколівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Соколівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3522584203 

село Ганнинське у Кропивницькому районі у складі Соколівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Кіровоградській 

області 

11 2 ss(g)               11505000000 
Бюджет Соколівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Соколівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3522584207 

село Дар’ївка у Кропивницькому районі у складі Соколівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Кіровоградській 

області 

11 2 ss(g)               11505000000 
Бюджет Соколівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Соколівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3522583201 

село Іванівка у Кропивницькому районі у складі Соколівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Кіровоградській 

області 

11 2 ss(g)               11505000000 
Бюджет Соколівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Соколівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3522584201 

село Карлівка у Кропивницькому районі у складі Соколівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Кіровоградській  

області 

11 2 ss(g)               11505000000 
Бюджет Соколівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Соколівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3522584801 

село Назарівка у Кропивницькому районі у складі Соколівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Кіровоградській 

області 

11 2 ss(g)               11505000000 
Бюджет Соколівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Соколівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3522584802 

село Оленівка у Кропивницькому районі у складі Соколівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Кіровоградській 

області 

12 3 s(smt)              12312409000 Бюджет смт Нижнє Ніжнєнська селищна рада 4423857701 
село Жолобок селища міського типу Нижнє у Попаснянському 

районі Луганської області 

13 2 ss(g)               13505000000 
Бюджет Гніздичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Гніздичівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4621588102 

село Ганнівці у Жидачівському районі у складі Гніздичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13505000000 
Бюджет Гніздичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Гніздичівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4621584201 

село Лівчиці у Жидачівському районі у складі Гніздичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13505000000 
Бюджет Гніздичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Гніздичівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4621588101 

село Руда у Жидачівському районі у складі Гніздичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13506000000 
Бюджет Грабовецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Грабовецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4625381202 

село Воля-Довголуцька у Стрийському районі у складі 

Грабовецької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Львівській області 

13 2 ss(g)               13506000000 
Бюджет Грабовецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Грабовецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4625381201 

село Довголука у Стрийському районі у складі Грабовецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13506000000 
Бюджет Грабовецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Грабовецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4625383005 

село Колодниця у Стрийському районі у складі Грабовецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13506000000 
Бюджет Грабовецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Грабовецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4625383001 

село Конюхів у Стрийському районі у складі Грабовецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13506000000 
Бюджет Грабовецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Грабовецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4625384701 

село Монастирець у Стрийському районі у складі Грабовецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13508000000 
Бюджет Заболотцівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотцівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4620386303 

село Велин у Бродівському районі у складі Заболотцівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13508000000 
Бюджет Заболотцівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотцівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4620386305 

село Вовковатиця у Бродівському районі у складі Заболотцівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13508000000 
Бюджет Заболотцівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотцівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4620386307 

село Мамчурі у Бродівському районі у складі Заболотцівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 
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13 2 ss(g)               13508000000 
Бюджет Заболотцівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотцівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4620386301 

село Ражнів у Бродівському районі у складі Заболотцівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13508000000 
Бюджет Заболотцівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотцівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4620386309 

село Руда-Брідська у Бродівському районі у складі 

Заболотцівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Львівській області 

13 2 ss(g)               13513000000 
Бюджет Новострілищанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новострілищанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4621580301 

село Баківці у Жидачівському районі у складі 

Новострілищанської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Львівській області 

13 2 ss(g)               13513000000 
Бюджет Новострілищанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новострілищанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4621583902 

село Бертишів у Жидачівському районі у складі 

Новострілищанської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Львівській області 

13 2 ss(g)               13513000000 
Бюджет Новострілищанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новострілищанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4621580302 

село Закривець у Жидачівському районі у складі 

Новострілищанської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Львівській області 

13 2 ss(g)               13513000000 
Бюджет Новострілищанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новострілищанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4621580303 

село Квітневе у Жидачівському районі у складі 

Новострілищанської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Львівській області 

13 2 ss(g)               13513000000 
Бюджет Новострілищанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новострілищанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4621583901 

село Кнісело у Жидачівському районі у складі 

Новострілищанської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Львівській області 

13 2 ss(g)               13513000000 
Бюджет Новострілищанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новострілищанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4621583903 

село Орішківці у Жидачівському районі у складі 

Новострілищанської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Львівській області 

13 2 ss(g)               13513000000 
Бюджет Новострілищанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новострілищанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4621580305 

село Репехів у Жидачівському районі у складі 

Новострілищанської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Львівській області 

13 2 ss(g)               13513000000 
Бюджет Новострілищанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новострілищанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4621580307 

село Трибоківці у Жидачівському районі у складі 

Новострілищанської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4623081205 

село Тростянець у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області, 

центр об’єднаної територіальної громади 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4623081201 

село Бродки у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4623087603 

село Велика Воля у Миколаївському районі у складі 

Тростянецької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4623081202 

село Глухівець у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4623084001 

село Демня у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4623088003 

село Добряни у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4623087605 

село Дуброва у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4623010101 

село Заклад у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4623087607 

село Ілів у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4623084801 

село Красів у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 
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13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4623088201 

селище Липівка у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4623081203 

село Луб’яна у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4623087609 

село Мала Воля у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4623084803 

село Поляна у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4623087601 

село Стільсько у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4623081204 

село Суха Долина у Миколаївському районі у складі 

Тростянецької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4623088001 

село Тернопілля у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13515000000 
Бюджет Чукв’янської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Чукв’янська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4624280901 

село Блажів у Самбірському районі у складі Чукв’янської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13515000000 
Бюджет Чукв’янської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Чукв’янська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4624280902 

село Воля-Блажівська у Самбірському районі у складі 

Чукв’янської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Львівській області 

13 2 ss(g)               13515000000 
Бюджет Чукв’янської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Чукв’янська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4624280903 

село Волянка у Самбірському районі у складі Чукв’янської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13515000000 
Бюджет Чукв’янської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Чукв’янська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4624280904 

село Звір у Самбірському районі у складі Чукв’янської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

14 2 ss(g)               14501000000 
Бюджет Куцурубської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Куцурубська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4825180501 

село Дмитрівка у Очаківському районі у складі Куцурубської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14501000000 
Бюджет Куцурубської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Куцурубська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4825184003 

село Дніпровське у Очаківському районі у складі Куцурубської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14501000000 
Бюджет Куцурубської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Куцурубська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4825182803 

село Каталине у Очаківському районі у складі Куцурубської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14501000000 
Бюджет Куцурубської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Куцурубська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4825182603 

село Матросівка у Очаківському районі у складі Куцурубської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14501000000 
Бюджет Куцурубської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Куцурубська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4825182601 

село Острівка у Очаківському районі у складі Куцурубської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14501000000 
Бюджет Куцурубської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Куцурубська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4825182801 

село Парутине у Очаківському районі у складі Куцурубської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14501000000 
Бюджет Куцурубської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Куцурубська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4825182804 

село Прибузьке у Очаківському районі у складі Куцурубської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14501000000 
Бюджет Куцурубської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Куцурубська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4825184001 

село Солончаки у Очаківському районі у складі Куцурубської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14501000000 
Бюджет Куцурубської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Куцурубська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4825182606 

село Червоне Парутине у Очаківському районі у складі 

Куцурубської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 
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14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820684402 

село Горожене у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820680501 

село Добре у Баштанському районі у складі Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади у Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820684403 

село Зелений Гай у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820684202 

село Зелений Клин у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820683902 

село Київське у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820684602 

село Костянтинівка у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820684902 

село Новогеоргіївка у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820684404 

село Новогорожене у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820680502 

село Новоєгорівка у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820683901 

село Новоіванівка у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820684201 

село Новопавлівка у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820684401 

село Новосергіївка у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820684903 

село Одрадне у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820684601 

село Піски у Баштанському районі у складі Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади у Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820684901 

село Плющівка у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820683903 

село Старосолдатське у Баштанському районі у складі 

Баштанської міської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820684405 

село Тарасівка у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820685901 

село Христофорівка у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 
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області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820686502 

село Червоний Став у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820684904 

село Шляхове у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820686501 

село Явкине у Баштанському районі у складі Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади у Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14503000000 
Бюджет Олександрівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Олександрівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822085003 

село Актове у Вознесенському районі у складі Олександрівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14503000000 
Бюджет Олександрівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Олександрівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822085005 

село Вільний Яр у Вознесенському районі у складі 

Олександрівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14503000000 
Бюджет Олександрівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Олександрівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822081501 

село Воронівка у Вознесенському районі у складі 

Олександрівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14503000000 
Бюджет Олександрівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Олександрівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822085007 

село Зоря у Вознесенському районі у складі Олександрівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14503000000 
Бюджет Олександрівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Олександрівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822085001 

село Трикрати у Вознесенському районі у складі 

Олександрівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 smt(g)              14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821755500 

селище міського типу Токарівка у Веселинівському районі у 

складі Веселинівської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821755501 

село Бондарівка у Веселинівському районі у складі 

Веселинівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821782002 

село Бузоварове у Веселинівському районі у складі 

Веселинівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821755502 

село Виноградівка у Веселинівському районі у складі 

Веселинівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821755503 

село Воронівка у Веселинівському районі у складі Веселинівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821784202 

село Градівка у Веселинівському районі у складі Веселинівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821780301 

село Зелене у Веселинівському районі у складі Веселинівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821782003 

село Іванівка у Веселинівському районі у складі Веселинівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821782004 

село Калинівка у Веселинівському районі у складі Веселинівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 
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14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821780304 

село Колосівка у Веселинівському районі у складі Веселинівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821780305 

село Кутузівка у Веселинівському районі у складі Веселинівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821782001 

село Луб’янка у Веселинівському районі у складі Веселинівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821755506 

село Михайлівка у Веселинівському районі у складі 

Веселинівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821782005 

село Нововоскресенка у Веселинівському районі у складі 

Веселинівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821755507 

село Новомиколаївка у Веселинівському районі у складі 

Веселинівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821755508 

село Новопавлівка у Веселинівському районі у складі 

Веселинівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821782006 

село Петрівка у Веселинівському районі у складі Веселинівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821784201 

село Поріччя у Веселинівському районі у складі Веселинівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821782007 

село Райдолина у Веселинівському районі у складі 

Веселинівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821780309 

село Улянове у Веселинівському районі у складі Веселинівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14505000000 
Бюджет Воскресенської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Воскресенська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823381301 

село Калинівка у Вітовському районі у складі Воскресенської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14505000000 
Бюджет Воскресенської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Воскресенська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823383901 

село Пересадівка у Вітовському районі у складі Пересадівка 

Воскресенської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14506000000 
Бюджет Доманівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Доманівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822785202 

село Копані у Доманівському районі у складі Доманівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14506000000 
Бюджет Доманівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Доманівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822784902 

село Олександродар у Доманівському районі у складі 

Доманівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14506000000 
Бюджет Доманівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Доманівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822784901 

село Петропавлівка у Доманівському районі у складі 

Доманівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14506000000 
Бюджет Доманівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Доманівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822784903 

село Сила у Доманівському районі у складі Доманівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 
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14 2 ss(g)               14506000000 
Бюджет Доманівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Доманівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822785201 

село Царедарівка у Доманівському районі у складі Доманівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14507000000 
Бюджет Ольшанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Ольшанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4824284201 

село Трихати у Миколаївському районі у складі Ольшанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14508000000 
Бюджет Веснянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Веснянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4824282501 

селище Надбузьке у Миколаївському районі у складі Веснянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14508000000 
Бюджет Веснянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Веснянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4824282505 

село Сливине у Миколаївському районі у складі Веснянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14509000000 
Бюджет Кам’яномостівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Кам’яномостівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4825482601 

село Кам’яний Міст у Первомайському районі у складі 

Кам’яномостівської сільської об’єднаної територіальної громади 

у Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14509000000 
Бюджет Кам’яномостівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Кам’яномостівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4825483202 

село Коломіївка у Первомайському районі у складі 

Кам’яномостівської сільської об’єднаної територіальної громади 

у Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14509000000 
Бюджет Кам’яномостівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Кам’яномостівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4825483201 

село Кримка у Первомайському районі у складі 

Кам’яномостівської сільської об’єднаної територіальної громади 

у Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14510000000 
Бюджет Благодатненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Благодатненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4820384203 

село Булацелове у Арбузинському районі у складі 

Благодатненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14510000000 
Бюджет Благодатненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Благодатненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4820383803 

село Виноградний Яр у Арбузинському районі у складі 

Благодатненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14510000000 
Бюджет Благодатненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Благодатненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4820380701 

село Воєводське у Арбузинському районі у складі 

Благодатненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14510000000 
Бюджет Благодатненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Благодатненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4820383805 

село Зелена Поляна у Арбузинському районі у складі 

Благодатненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14510000000 
Бюджет Благодатненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Благодатненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4820382001 

село Новогригорівка у Арбузинському районі у складі 

Благодатненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14510000000 
Бюджет Благодатненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Благодатненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4820383807 

село Новомихайлівка у Арбузинському районі у складі 

Благодатненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14510000000 
Бюджет Благодатненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Благодатненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4820384205 

село Остапівка у Арбузинському районі у складі 

Благодатненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14510000000 
Бюджет Благодатненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Благодатненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4820383001 

село Рябоконеве у Арбузинському районі у складі 

Благодатненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14510000000 
Бюджет Благодатненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Благодатненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4820383801 

село Садове у Арбузинському районі у складі Благодатненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14510000000 
Бюджет Благодатненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Благодатненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4820384201 

село Семенівка у Арбузинському районі у складі 

Благодатненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 
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14 2 ss(g)               14512000000 
Бюджет Галицинівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Галицинівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823382601 

село Лимани у Вітовському районі у складі Галицинівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14512000000 
Бюджет Галицинівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Галицинівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823382603 

село Лупареве у Вітовському районі у складі Галицинівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14512000000 
Бюджет Галицинівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Галицинівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823384201 

село Прибузьке у Вітовському районі у складі Галицинівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14512000000 
Бюджет Галицинівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Галицинівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823384202 

селище Степова Долина у Вітовському районі у складі 

Галицинівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14512000000 
Бюджет Галицинівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Галицинівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823384401 

село Українка у Вітовському районі у складі Галицинівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14513000000 
Бюджет Коблівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Коблівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820986303 

село Бессарабка у Березанському районі у складі Коблівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14513000000 
Бюджет Коблівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Коблівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820983902 

село Глибоке у Березанському районі у складі Коблівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14513000000 
Бюджет Коблівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Коблівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820983903 

село Лугове у Березанському районі у складі Коблівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14513000000 
Бюджет Коблівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Коблівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820983501 

село Новофедорівка у Березанському районі у складі Коблівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14513000000 
Бюджет Коблівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Коблівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820983901 

село Рибаківка у Березанському районі у складі Коблівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14513000000 
Бюджет Коблівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Коблівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820986301 

село Українка у Березанському районі у складі Коблівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14513000000 
Бюджет Коблівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Коблівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820983505 

село Федорівка у Березанському районі у складі Коблівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14514000000 
Бюджет Михайлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Михайлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4824282301 

село Кринички у Миколаївському районі у складі Михайлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14514000000 
Бюджет Михайлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Михайлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4824282302 

село Новогригорівка у Миколаївському районі у складі 

Михайлівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14514000000 
Бюджет Михайлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Михайлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4824282303 

село Новоселівка у Миколаївському районі у складі 

Михайлівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14514000000 
Бюджет Михайлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Михайлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4824282304 

село Трихатське у Миколаївському районі у складі 

Михайлівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14515000000 
Бюджет Мостівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Мостівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822780502 

село Грибоносове у Доманівському районі у складі Мостівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 
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14 2 ss(g)               14515000000 
Бюджет Мостівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Мостівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822784402 

село Іванівка у Доманівському районі у складі Мостівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14515000000 
Бюджет Мостівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Мостівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822780503 

село Івано-Федорівка у Доманівському районі у складі 

Мостівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14515000000 
Бюджет Мостівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Мостівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822784403 

село Ізбашівка у Доманівському районі у складі Мостівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14515000000 
Бюджет Мостівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Мостівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822784404 

село Лідіївка у Доманівському районі у складі Мостівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14515000000 
Бюджет Мостівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Мостівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822780501 

село Олександрівка у Доманівському районі у складі Мостівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14515000000 
Бюджет Мостівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Мостівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822784401 

село Суха Балка у Доманівському районі у складі Мостівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14516000000 
Бюджет Нечаянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Нечаянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4824281501 

селище Благодарівка у Миколаївському районі у складі 

Нечаянської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14516000000 
Бюджет Нечаянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Нечаянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4824281504 

селище Маловарварівка у Миколаївському районі у складі 

Нечаянської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14516000000 
Бюджет Нечаянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Нечаянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4824281507 

село Сеньчине у Миколаївському районі у складі Нечаянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14517000000 
Бюджет Прибужанівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибужанівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822084510 

село Андрійчикове у Вознесенському районі у складі 

Прибужанівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14517000000 
Бюджет Прибужанівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибужанівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822082003 

село Бакай у Вознесенському районі у складі Прибужанівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14517000000 
Бюджет Прибужанівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибужанівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822084503 

село Вокзал у Вознесенському районі у складі Прибужанівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14517000000 
Бюджет Прибужанівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибужанівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822082001 

село Дмитрівка у Вознесенському районі у складі 

Прибужанівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14517000000 
Бюджет Прибужанівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибужанівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822084505 

село Кам’яна Балка у Вознесенському районі у складі 

Прибужанівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14517000000 
Бюджет Прибужанівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибужанівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822083403 

село Манне у Вознесенському районі у складі Прибужанівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14517000000 
Бюджет Прибужанівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибужанівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822083405 

село Нове у Вознесенському районі у складі Прибужанівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14517000000 
Бюджет Прибужанівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибужанівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822082007 

село Новобілоусівка у Вознесенському районі у складі 

Прибужанівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 
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14 2 ss(g)               14517000000 
Бюджет Прибужанівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибужанівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822085805 

село Новопристань у Вознесенському районі у складі 

Прибужанівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14517000000 
Бюджет Прибужанівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибужанівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822083401 

селище Новосілка у Вознесенському районі у складі 

Прибужанівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14517000000 
Бюджет Прибужанівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибужанівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822083407 

село Очаківське у Вознесенському районі у складі 

Прибужанівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14517000000 
Бюджет Прибужанівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибужанівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822082009 

село Рюмівське у Вознесенському районі у складі 

Прибужанівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14517000000 
Бюджет Прибужанівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибужанівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822084501 

селище Тімірязєвка у Вознесенському районі у складі 

Прибужанівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14517000000 
Бюджет Прибужанівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибужанівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822085801 

село Яструбинове у Вознесенському районі у складі 

Прибужанівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14518000000 
Бюджет Чорноморської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Чорноморська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4825183702 

село Березань у Очаківському районі у складі Чорноморської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14518000000 
Бюджет Чорноморської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Чорноморська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4825183703 

село Благодатне у Очаківському районі у складі Чорноморської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14518000000 
Бюджет Чорноморської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Чорноморська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4825183704 

село Їжицьке у Очаківському районі у складі Чорноморської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14518000000 
Бюджет Чорноморської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Чорноморська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4825183705 

село Осетрівка у Очаківському районі у складі Чорноморської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14518000000 
Бюджет Чорноморської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Чорноморська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4825183701 

село Рівне у Очаківському районі у складі Чорноморської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14519000000 
Бюджет Шевченківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шевченківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823384110 

селище Водник у Вітовському районі у складі Шевченківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14519000000 
Бюджет Шевченківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шевченківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823381001 

село Зелений Гай у Вітовському районі у складі Шевченківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14519000000 
Бюджет Шевченківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шевченківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823382001 

село Котляреве у Вітовському районі у складі Шевченківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14519000000 
Бюджет Шевченківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шевченківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823383101 

село Мирне у Вітовському районі у складі Шевченківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14519000000 
Бюджет Шевченківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шевченківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823382002 

село Новоруське у Вітовському районі у складі Шевченківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14519000000 
Бюджет Шевченківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шевченківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823381002 

село Оленівка у Вітовському районі у складі Шевченківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 
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14 2 ss(g)               14519000000 
Бюджет Шевченківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шевченківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823384101 

селище Полігон у Вітовському районі у складі Шевченківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14519000000 
Бюджет Шевченківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шевченківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823382003 

село Шевченкове у Вітовському районі у складі Шевченківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14520000000 
Бюджет Дорошівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Дорошівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822080401 

село Білоусівка у Вознесенському районі у складі Дорошівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14521000000 
Бюджет Новополтавської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новополтавська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4824586005 

село Богомази у Новобузькому районі у складі Новополтавської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14521000000 
Бюджет Новополтавської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новополтавська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4824586001 

село Шевченкове у Новобузькому районі у складі 

Новополтавської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820983202 

село Андрієво-Зорине у Березанському районі у складі 

Березанської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820980601 

село Василівка у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820982702 

село Вікторівка у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820983203 

селище Елеваторне у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820980602 

селище Елеваторне у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820981802 

село Калабатине у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820981801 

село Калинівка у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820982701 

село Лимани у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820983204 

село Лиманське у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820983201 

село Матіясове у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820980604 

село Михайлівка у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820980605 

село Новоселівка у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 



85 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820981803 

село Суходіл у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820983205 

село Шмідтівка у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820981805 

село Яблуня у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14523000000 
Бюджет Прибузької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибузька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822780301 

село Акмечетські Ставки у Доманівському районі у складі 

Прибузької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14523000000 
Бюджет Прибузької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибузька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822780901 

село Богданівка у Доманівському районі у складі Прибузької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14523000000 
Бюджет Прибузької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибузька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822780904 

село Бузькі Пороги у Доманівському районі у складі Прибузької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14523000000 
Бюджет Прибузької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибузька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822780902 

село Виноградний Сад у Доманівському районі у складі 

Прибузької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14523000000 
Бюджет Прибузької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибузька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822780903 

село Калинівка у Доманівському районі у складі Прибузької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14523000000 
Бюджет Прибузької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибузька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822780907 

село Київ у Доманівському районі у складі Прибузької сільської 

об’єднаної територіальної громади у Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14523000000 
Бюджет Прибузької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибузька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822780905 

село Мар’ївка у Доманівському районі у складі Прибузької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14523000000 
Бюджет Прибузької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибузька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822780906 

село Петрівка у Доманівському районі у складі Прибузької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14523000000 
Бюджет Прибузької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибузька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822780305 

село Птиче у Доманівському районі у складі Прибузької сільської 

об’єднаної територіальної громади у Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14523000000 
Бюджет Прибузької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибузька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822780303 

село Цвіткове у Доманівському районі у складі Прибузької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4823680803 

село Андріївка у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4823681702 

село Білівка у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4823682702 

село Бурячки у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4823680801 

село Великоолександрівка у Казанківському районі у складі 

Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4823683505 

селище Гранітне у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 
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області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4823681901 

село Дмитрівка у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4823681701 

село Дмитро-Білівка у Казанківському районі у складі 

Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4823680805 

селище Добровільське у Казанківському районі у складі 

Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4823683202 

село Козлівка у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4823683203 

село Кротівка у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4823682701 

село Лагодівка у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4823685702 

село Лозове у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4823682703 

село Мар’янівка у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4823683901 

село Миколаївка у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4823683201 

село Михайлівка у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4823681704 

село Нова Висунь у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4823681905 

село Нововасилівка у Казанківському районі у складі 

Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4823683204 

село Нововолодимирівка у Казанківському районі у складі 

Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4823683501 

селище Новоданилівка у Казанківському районі у складі 

Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4823681707 

село Новоданилівка у Казанківському районі у складі 

Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4823681708 

село Новоукраїнка у Казанківському районі у складі 

Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4823685703 

село Павлівка у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 
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області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4823682704 

село Петрово-Висунське у Казанківському районі у складі 

Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4823680807 

село Романівка у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4823681907 

село Сергіївка у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4823685701 

село Троїцько-Сафонове у Казанківському районі у складі 

Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4823682705 

село Червона Новоселівка у Казанківському районі у складі 

Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14528000000 
Бюджет Арбузинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Арбузинська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820382201 

село Новокрасне у Арбузинському районі у складі Арбузинської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120680802 

село Акулинівка у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120681102 

село Андріяшівка у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120681101 

село Бендзари у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120684402 

село Березівка у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120680801 

село Білине у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120680501 

село Борсуки у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120680803 

село Відрада у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120681601 

село Гольма у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120682202 

село Євтодія у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120682203 

село Зелений Гай у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120682201 

село Кармалюківка у Балтському районі у складі Балтської 

міської об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120682450 

село Козацьке у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120682601 

село Коритне у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120683201 

село Лісничівка у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120683801 

село Мирони у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120685002 

село Мошняги у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 
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15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120686602 

село Немирівське у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120684401 

село Обжиле у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120685001 

село Оленівка у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120685401 

село Пасат у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120685701 

село Пасицели у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120686301 

село Перейма у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120686601 

село Перельоти у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120680805 

село Петрівка у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120687901 

село Саражинка у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120685003 

село Семено-Карпівка у Балтському районі у складі Балтської 

міської об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120680806 

село Харитинівка у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15502000000 
Бюджет Біляївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Біляївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5121083701 

село Майори у Біляївському районі у складі Біляївської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15502000000 
Бюджет Біляївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Біляївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5121083702 

село Повстанське у Біляївському районі у складі Біляївської 

міської об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121687030 

село Єрмішкове у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121684202 

село Багачеве у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121684203 

село Бессарабка у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121683203 

село Вакарське у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121685402 

село Василівка у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121680501 

село Великокомарівка у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121684204 

село Водяне у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121684205 

село Гіржове у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 Бюджет Великомихайлівської селищної Великомихайлівська селищна рада 5121683403 село Гірське у Великомихайлівському районі у складі 
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об’єднаної територіальної громади об’єднаної територіальної громади Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121681301 

село Гребеники у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121682202 

село Грушка у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121680502 

село Дівоцьке у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121683404 

село Кардамичеве у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121682201 

село Комарівка у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121685403 

село Муратове у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121683201 

село Новопетрівка у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121683401 

село Новоселівка у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121680503 

село Платонівка у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121684201 

село Полезне у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121685401 

село Стояневе у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121682205 

село Трохимівка у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121683402 

село Трудомирівка у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121684206 

село Фрасине у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121687090 

село Юрківка у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15505000000 
Бюджет Маразліївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Маразліївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5120881601 

село Великомар’янівка у Білгород-Дністровському районі у 

складі Маразліївської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15505000000 Бюджет Маразліївської сільської Маразліївська сільська рада 5120881602 село Долинівка у Білгород-Дністровському районі у складі 
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об’єднаної територіальної громади об’єднаної територіальної громади Маразліївської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15505000000 
Бюджет Маразліївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Маразліївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5120888201 

село Широке у Білгород-Дністровському районі у складі 

Маразліївської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15506000000 
Бюджет Розквітівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Розквітівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5121280401 

село Анатолівка у Березівському районі у складі Розквітівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15506000000 
Бюджет Розквітівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Розквітівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5121280402 

село Антонівка у Березівському районі у складі Розквітівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15506000000 
Бюджет Розквітівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Розквітівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5121280403 

село Веселе у Березівському районі у складі Розквітівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15506000000 
Бюджет Розквітівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Розквітівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5121284902 

село Данилівка у Березівському районі у складі Розквітівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15506000000 
Бюджет Розквітівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Розквітівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5121280404 

село Красне у Березівському районі у складі Розквітівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15506000000 
Бюджет Розквітівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Розквітівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5121284903 

село Нейкове у Березівському районі у складі Розквітівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15506000000 
Бюджет Розквітівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Розквітівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5121284904 

село Рівне у Березівському районі у складі Розквітівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15506000000 
Бюджет Розквітівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Розквітівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5121284901 

село Ставкове у Березівському районі у складі Розквітівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15508000000 
Бюджет Новокальчевської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новокальчевська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121281001 

село Виноградне у Березівському районі у складі 

Новокальчевської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15508000000 
Бюджет Новокальчевської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новокальчевська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121281003 

село Садове у Березівському районі у складі Новокальчевської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15515000000 
Бюджет Старокозацької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Старокозацька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5120882801 

село Козацьке у Білгород-Дністровському районі у складі 

Старокозацької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15515000000 
Бюджет Старокозацької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Старокозацька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5120883801 

село Крутоярівка у Білгород-Дністровському районі у складі 

Старокозацької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15515000000 
Бюджет Старокозацької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Старокозацька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5120885401 

село Петрівка у Білгород-Дністровському районі у складі 

Старокозацької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15516000000 
Бюджет Шабівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шабівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120886603 

село Абрикосове у Білгород-Дністровському районі у складі 

Шабівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15516000000 
Бюджет Шабівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шабівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120881201 

село Бритівка у Білгород-Дністровському районі у складі 

Шабівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15516000000 
Бюджет Шабівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шабівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120881203 

село Вигон у Білгород-Дністровському районі у складі 

Шабівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15516000000 
Бюджет Шабівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шабівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120881204 

село Польове у Білгород-Дністровському районі у складі 

Шабівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15516000000 
Бюджет Шабівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шабівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120886605 

село Привітне у Білгород-Дністровському районі у складі 

Шабівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15516000000 Бюджет Шабівської сільської Шабівська сільська рада об’єднаної 5120886601 село Салгани у Білгород-Дністровському районі у складі 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади Шабівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15516000000 
Бюджет Шабівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шабівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120886701 

село Софіївка у Білгород-Дністровському районі у складі 

Шабівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15516000000 
Бюджет Шабівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шабівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120881207 

село Черкеси у Білгород-Дністровському районі у складі 

Шабівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15517000000 
Бюджет Вилківської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Вилківська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5122380801 

село Десантне у Кілійському районі у складі Вилківської міської 

об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15517000000 
Бюджет Вилківської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Вилківська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5122382201 

село Мирне у Кілійському районі у складі Вилківської міської 

об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15517000000 
Бюджет Вилківської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Вилківська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5122380802 

село Новомиколаївка у Кілійському районі у складі Вилківської 

міської об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15520000000 
Бюджет Лиманської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Лиманська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5125085203 

село Зарічне у Татарбунарському районі у складі Лиманської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15520000000 
Бюджет Лиманської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Лиманська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5125085205 

село Новоселиця у Татарбунарському районі у складі Лиманської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15520000000 
Бюджет Лиманської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Лиманська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5125085201 

село Трапівка у Татарбунарському районі у складі Лиманської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

16 2 ss(g)               16501000000 
Бюджет Білоцерківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Білоцерківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5320280601 

село Балаклія у Великобагачанському районі у складі 

Білоцерківської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16501000000 
Бюджет Білоцерківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Білоцерківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5320281003 

село Баланди у Великобагачанському районі у складі 

Білоцерківської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16501000000 
Бюджет Білоцерківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Білоцерківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5320281001 

село Бірки у Великобагачанському районі у складі 

Білоцерківської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16501000000 
Бюджет Білоцерківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Білоцерківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5320281005 

село Вишняківка у Великобагачанському районі у складі 

Білоцерківської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16501000000 
Бюджет Білоцерківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Білоцерківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5320280602 

село Колосівка у Великобагачанському районі у складі 

Білоцерківської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16501000000 
Бюджет Білоцерківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Білоцерківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5320284002 

село Огирівка у Великобагачанському районі у складі 

Білоцерківської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16501000000 
Бюджет Білоцерківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Білоцерківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5320280603 

село Писарівщина у Великобагачанському районі у складі 

Білоцерківської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16501000000 
Бюджет Білоцерківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Білоцерківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5320284001 

село Поділ у Великобагачанському районі у складі 

Білоцерківської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16501000000 
Бюджет Білоцерківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Білоцерківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5320281009 

село Стінки у Великобагачанському районі у складі 

Білоцерківської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16501000000 
Бюджет Білоцерківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Білоцерківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5320280604 

село Шипоші у Великобагачанському районі у складі 

Білоцерківської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 Бюджет Глобинської міської об’єднаної Глобинська міська рада об’єднаної 5320680401 село Бабичівка у Глобинському районі у складі Глобинської 
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територіальної громади територіальної громади міської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320686002 

село Битакове Озеро у Глобинському районі у складі Глобинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320680501 

село Бориси у Глобинському районі у складі Глобинської міської 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320682202 

село Жорняки у Глобинському районі у складі Глобинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320682201 

село Жуки у Глобинському районі у складі Глобинської міської 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320682203 

село Коломицівка у Глобинському районі у складі Глобинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320686003 

село Мар’їне у Глобинському районі у складі Глобинської міської 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320680402 

село Набережне у Глобинському районі у складі Глобинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320680403 

село Новобудова у Глобинському районі у складі Глобинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320682205 

село Новоселівка у Глобинському районі у складі Глобинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320686001 

село Опришки у Глобинському районі у складі Глобинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320682204 

село Павлівка у Глобинському районі у складі Глобинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320686401 

село Пироги у Глобинському районі у складі Глобинської міської 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320680404 

село Устимівка у Глобинському районі у складі Глобинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320686403 

село Яроші у Глобинському районі у складі Глобинської міської 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16503000000 
Бюджет Клепачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Клепачівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324883803 

село Зубенки у Хорольському районі у складі Клепачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16503000000 
Бюджет Клепачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Клепачівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324883805 

село Левченки у Хорольському районі у складі Клепачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16503000000 
Бюджет Клепачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Клепачівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324883801 

село Новачиха у Хорольському районі у складі Клепачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16503000000 
Бюджет Клепачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Клепачівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324883807 

село Оріхівщина у Хорольському районі у складі Клепачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16503000000 
Бюджет Клепачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Клепачівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324883809 

село Остапенки у Хорольському районі у складі Клепачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16503000000 
Бюджет Клепачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Клепачівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324887003 

село Павлівка у Хорольському районі у складі Клепачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16503000000 
Бюджет Клепачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Клепачівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324887005 

село Падусі у Хорольському районі у складі Клепачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16503000000 Бюджет Клепачівської сільської Клепачівська сільська рада об’єднаної 5324887007 село Рибченки у Хорольському районі у складі Клепачівської 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16503000000 
Бюджет Клепачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Клепачівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324887001 

село Шишаки у Хорольському районі у складі Клепачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16504000000 
Бюджет Недогарківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Недогарківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5322482601 

село Максимівка у Кременчуцькому районі у складі 

Недогарківської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16506000000 
Бюджет Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Пирятинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5323880103 

село Могилівщина у Пирятинському районі у складі 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16506000000 
Бюджет Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Пирятинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5323880101 

село Олександрівка у Пирятинському районі у складі 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16506000000 
Бюджет Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Пирятинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5323880105 

село Рівне у Пирятинському районі у складі Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16507000000 
Бюджет Піщанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Піщанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5322480801 

село Гориславці у Кременчуцькому районі у складі Піщанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16507000000 
Бюджет Піщанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Піщанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5322480804 

село Коржівка у Кременчуцькому районі у складі Піщанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16507000000 
Бюджет Піщанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Піщанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5322480806 

село Миловидівка у Кременчуцькому районі у складі Піщанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16507000000 
Бюджет Піщанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Піщанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5322480808 

село Олефірівка у Кременчуцькому районі у складі Піщанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 gs              1 1 16508000000 

Бюджет Покровсько-Багачанської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Покровсько-Багачанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
           

Покровсько-Багачанська сільська об’єднана територіальна 

громада у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16508000000 

Бюджет Покровсько-Багачанської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Покровсько-Багачанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324885001 

село Покровська Багачка у Хорольському районі у складі 

Покровсько-Багачанської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Полтавській області, центр об’єднаної територіальної 

громади 

16 2 ss(g)               16508000000 

Бюджет Покровсько-Багачанської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Покровсько-Багачанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324880601 

село Березняки у Хорольському районі у складі Покровсько-

Багачанської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16508000000 

Бюджет Покровсько-Багачанської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Покровсько-Багачанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324885003 

село Настасівка у Хорольському районі у складі Покровсько-

Багачанської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16508000000 

Бюджет Покровсько-Багачанської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Покровсько-Багачанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324885703 

село Єрківці у Хорольському районі у складі Покровсько-

Багачанської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16508000000 

Бюджет Покровсько-Багачанської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Покровсько-Багачанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324885705 

село Запорожчине у Хорольському районі у складі Покровсько-

Багачанської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16508000000 

Бюджет Покровсько-Багачанської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Покровсько-Багачанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324885707 

село Іванці у Хорольському районі у складі Покровсько-

Багачанської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16508000000 Бюджет Покровсько-Багачанської Покровсько-Багачанська сільська рада 5324885701 село Тарасівка у Хорольському районі у складі Покровсько-
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сільської об’єднаної територіальної 

громади 

об’єднаної територіальної громади Багачанської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16509000000 
Бюджет Пришибської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Пришибська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5322481901 

село Кобелячок у Кременчуцькому районі у складі Пришибської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16509000000 
Бюджет Пришибської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Пришибська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5322481904 

село Малики у Кременчуцькому районі у складі Пришибської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324587603 

село Бадьорівка у Семенівському районі у складі Семенівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324587203 

село Бурімка у Семенівському районі у складі Семенівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324583901 

село Великі Липняги у Семенівському районі у складі 

Семенівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324581301 

село Вереміївка у Семенівському районі у складі Семенівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324581201 

село Веселий Поділ у Семенівському районі у складі 

Семенівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324587605 

село Греблі у Семенівському районі у складі Семенівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324581303 

село Карпиха у Семенівському районі у складі Семенівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324583903 

село Малі Липняги у Семенівському районі у складі Семенівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324587607 

село Нова Олександрівка у Семенівському районі у складі 

Семенівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324587609 

село Новоселиця у Семенівському районі у складі Семенівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324581204 

село Паніванівка у Семенівському районі у складі Семенівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324587611 

село Слюзівка у Семенівському районі у складі Семенівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324587201 

село Степанівка у Семенівському районі у складі Семенівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324587601 

село Товсте у Семенівському районі у складі Семенівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16510000000 Бюджет Семенівської селищної Семенівська селищна рада об’єднаної 5324587613 село Червоний Лиман у Семенівському районі у складі 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади Семенівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16511000000 
Бюджет Новознам’янської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новознам’янська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5322482201 

село Майбородівка у Кременчуцькому районі у складі 

Новознам’янської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16511000000 
Бюджет Новознам’янської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новознам’янська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5322482202 

село Мирне у Кременчуцькому районі у складі Новознам’янської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16511000000 
Бюджет Новознам’янської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новознам’янська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5322482203 

село Писарщина у Кременчуцькому районі у складі 

Новознам’янської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325780301 

село Баранівка у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325780501 

село Велика Бузова у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325780801 

село Великий Перевіз у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325781202 

село Величкове у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325781203 

село Вертелецьке у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325781602 

село Воронянщина у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325781201 

село Воскобійники у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325783802 

село Гнатенки у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325781601 

село Гоголеве у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325783803 

село Горішнє у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325780502 

село Дем’янки у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325784602 

село Дмитрівка у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325782001 

село Жоржівка у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 Бюджет Шишацької селищної Шишацька селищна рада об’єднаної 5325780503 село Зелене у Шишацькому районі у складі Шишацької селищної 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325784603 

село Кирпотівка у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325782002 

село Киселиха у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325782703 

село Климове у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325782801 

село Ковердина Балка у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325782003 

село Колодяжне у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325783804 

село Коляди у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325783805 

село Криворучки у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325784604 

село Лещани у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325784605 

село Луці у Шишацькому районі у складі Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325780504 

село Мала Бузова у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325782705 

село Малий Перевіз у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325781603 

село Маликівщина у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325782707 

село Маначинівка у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325782805 

село Маслівці у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325783201 

село Михайлики у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325780505 

село Науменки у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325780506 

село Низова Яковенщина у Шишацькому районі у складі 

Шишацької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 
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16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325781204 

село Носи у Шишацькому районі у складі Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325782004 

село Павлівка у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325780803 

село Палагеївка у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325783806 

село Переводчикове у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325780804 

село Першотравневе у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325782701 

село Покровське у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325783205 

село Порскалівка у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325784606 

село Принцеве у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325783801 

село Пришиб у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325781205 

село Романки у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325784601 

село Сагайдак у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325784607 

село Салимівщина у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325780805 

село Самари у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325781206 

село Сулими у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325780507 

село Тищенки у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325783206 

село Харенки у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325782005 

село Христівка у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 Бюджет Шишацької селищної Шишацька селищна рада об’єднаної 5325780508 село Цьови у Шишацькому районі у складі Шишацької селищної 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325784608 

село Чорнобаї у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325781604 

село Шарлаївка у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325781605 

село Шафранівка у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325782807 

село Швадрони у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325780509 

село Яковенщина-Горова у Шишацькому районі у складі 

Шишацької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16513000000 
Бюджет Скороходівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Скороходівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5325481801 

село Іскрівка у Чутівському районі у складі Скороходівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16513000000 
Бюджет Скороходівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Скороходівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5325483007 

село Рябківка у Чутівському районі у складі Скороходівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16513000000 
Бюджет Скороходівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Скороходівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5325483001 

село Скибівка у Чутівському районі у складі Скороходівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16513000000 
Бюджет Скороходівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Скороходівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5325483009 

село Трудолюбівка у Чутівському районі у складі 

Скороходівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16514000000 
Бюджет Новоаврамівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоаврамівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324882603 

село Барилове у Хорольському районі у складі Новоаврамівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16514000000 
Бюджет Новоаврамівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоаврамівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324881503 

село Бубереве у Хорольському районі у складі Новоаврамівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16514000000 
Бюджет Новоаврамівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоаврамівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324881501 

село Грушине у Хорольському районі у складі Новоаврамівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16514000000 
Бюджет Новоаврамівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоаврамівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324882601 

село Ковалі у Хорольському районі у складі Новоаврамівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16514000000 
Бюджет Новоаврамівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоаврамівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324881505 

село Кулиничі у Хорольському районі у складі Новоаврамівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16514000000 
Бюджет Новоаврамівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоаврамівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324882611 

село Мелюшки у Хорольському районі у складі Новоаврамівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16514000000 
Бюджет Новоаврамівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоаврамівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324881507 

село Широке у Хорольському районі у складі Новоаврамівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16522000000 
Бюджет Ланнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ланнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5321683601 

село Нижня Ланна у Карлівському районі у складі Ланнівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській 
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області 

16 2 ss(g)               16545000000 
Бюджет Гадяцької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Гадяцька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320480401 

село Біленченківка у Гадяцькому районі у складі Гадяцької 

міської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16545000000 
Бюджет Гадяцької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Гадяцька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320480402 

село Грипаки у Гадяцькому районі у складі Гадяцької міської 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16545000000 
Бюджет Гадяцької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Гадяцька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320480403 

село Кіблицьке у Гадяцькому районі у складі Гадяцької міської 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16545000000 
Бюджет Гадяцької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Гадяцька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320480404 

село Оріханове у Гадяцькому районі у складі Гадяцької міської 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16545000000 
Бюджет Гадяцької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Гадяцька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320480405 

село Осняги  у Гадяцькому районі у складі Гадяцької міської 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16545000000 
Бюджет Гадяцької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Гадяцька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320480406 

село Островерхівка у Гадяцькому районі у складі Гадяцької 

міської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16545000000 
Бюджет Гадяцької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Гадяцька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320480408 

село Петроселівка у Гадяцькому районі у складі Гадяцької 

міської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16545000000 
Бюджет Гадяцької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Гадяцька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320480409 

село Писарівщина у Гадяцькому районі у складі Гадяцької 

міської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16545000000 
Бюджет Гадяцької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Гадяцька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320480411 

село Рудиків у Гадяцькому районі у складі Гадяцької міської 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16545000000 
Бюджет Гадяцької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Гадяцька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320480413 

село Степаненки у Гадяцькому районі у складі Гадяцької міської 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

23 2 ss(g)               23546000000 
Бюджет Русько-Полянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Русько-Полянська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
7124982501 

село Геронимівка у Черкаському районі у складі Русько-

Полянської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Черкаській області 

» 

замінити позиціями: 

« 

02 2 smt             1   02308401000 Бюджет смт Бродецьке Бродецька селищна рада 0521455502 
селище міського типу Бродецьке у Козятинському районі 

Вінницької області, адміністративний центр 

02 2 s(smt)              02308401000 Бюджет смт Бродецьке Бродецька селищна рада 0521455501 
селище Дубина селища міського типу Бродецьке у Козятинському 

районі Вінницької області 

02 2 ss(g)               02502000000 
Бюджет Студенянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Студенянська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523283007 

село Брохвичі у Піщанському районі у складі Студенянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02502000000 
Бюджет Студенянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Студенянська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523283008 

село Гонорівка у Піщанському районі у складі Студенянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02502000000 
Бюджет Студенянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Студенянська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523283009 

селище Козацьке у Піщанському районі у складі Студенянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521210101 

село Василівка у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521210102 

село В’язовиця у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521210104 

село Володимирівка у Іллінецькому районі у складі Іллінецької 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521210105 

село Жадани у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 Бюджет Іллінецької міської об’єднаної Іллінецька міська рада об’єднаної 0521210107 село Жорнище у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 
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територіальної громади територіальної громади об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521210108 

село Кабатня у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521210109 

село Красненьке у Іллінецькому районі у складі Іллінецької 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521210110 

село Лиса Гора у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521210111 

село Лугова у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521210112 

село Павлівка у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521210113 

село Пархомівка у Іллінецькому районі у складі Іллінецької 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521210114 

село Слобідка у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521210115 

село Сорока у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521210116 

село Тягун у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521210117 

село Уланівка у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521210118 

село Хрінівка у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521210119 

селище Червоне у Іллінецькому районі у складі Іллінецької 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521210120 

село Шевченкове у Іллінецькому районі у складі Іллінецької 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02503000000 
Бюджет Іллінецької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іллінецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521210121 

село Якубівка у Іллінецькому районі у складі Іллінецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02506000000 
Бюджет Немирівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Немирівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523010101 

село Байраківка у Немирівському районі у складі Немирівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02506000000 
Бюджет Немирівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Немирівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523010102 

село Глинянець у Немирівському районі у складі Немирівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02506000000 
Бюджет Немирівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Немирівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523010103 

село Гостинне у Немирівському районі у складі Немирівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02506000000 
Бюджет Немирівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Немирівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523010104 

село Гунька у Немирівському районі у складі Немирівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02506000000 
Бюджет Немирівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Немирівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523010105 

село Дубмаслівка у Немирівському районі у складі Немирівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02506000000 
Бюджет Немирівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Немирівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523010106 

село Козаківка у Немирівському районі у складі Немирівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02506000000 
Бюджет Немирівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Немирівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523010107 

село Лука у Немирівському районі у складі Немирівської міської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02506000000 
Бюджет Немирівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Немирівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523010108 

село Медвежа у Немирівському районі у складі Немирівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02506000000 
Бюджет Немирівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Немирівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523010109 

село Никифорівці у Немирівському районі у складі Немирівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02506000000 
Бюджет Немирівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Немирівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523010110 

село Стрільчинці у Немирівському районі у складі Немирівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02506000000 Бюджет Немирівської міської Немирівська міська рада об’єднаної 0523010111 село Супрунівка у Немирівському районі у складі Немирівської 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02506000000 
Бюджет Немирівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Немирівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523010112 

село Язвинки у Немирівському районі у складі Немирівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02508000000 
Бюджет Вороновицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Вороновицька селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0520655301 

село Комарів у Вінницькому районі у складі Вороновицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02509000000 
Бюджет Дашівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Дашівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521255401 

село Білки у Іллінецькому районі у складі Дашівської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02509000000 
Бюджет Дашівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Дашівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521255402 

село Волошкове у Іллінецькому районі у складі Дашівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02509000000 
Бюджет Дашівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Дашівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521255403 

село Іванівка у Іллінецькому районі у складі Дашівської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02509000000 
Бюджет Дашівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Дашівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521255404 

село Кальник у Іллінецькому районі у складі Дашівської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02509000000 
Бюджет Дашівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Дашівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521255405 

село Кантелина у Іллінецькому районі у складі Дашівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02509000000 
Бюджет Дашівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Дашівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521255406 

село Копіївка у Іллінецькому районі у складі Дашівської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02509000000 
Бюджет Дашівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Дашівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521255407 

село Купчинці у Іллінецькому районі у складі Дашівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02509000000 
Бюджет Дашівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Дашівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521255408 

село Олексіївка у Іллінецькому районі у складі Дашівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02509000000 
Бюджет Дашівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Дашівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521255409 

село Привільне у Іллінецькому районі у складі Дашівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02509000000 
Бюджет Дашівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Дашівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521255410 

село Шабельня у Іллінецькому районі у складі Дашівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02509000000 
Бюджет Дашівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Дашівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521255411 

село Яструбинці у Іллінецькому районі у складі Дашівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02511000000 
Бюджет Ситковецької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Ситковецька селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523055601 

село Вища Кропивна у Немирівському районі у складі 

Ситковецької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02511000000 
Бюджет Ситковецької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Ситковецька селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523055602 

село Гута у Немирівському районі у складі Ситковецької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523955102 

село Антонівка у Томашпільському районі у складі 

Томашпільської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523955103 

село Вапнярки у Томашпільському районі у складі 

Томашпільської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523955104 

село Горишківка у Томашпільському районі у складі 

Томашпільської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523955105 

село Жолоби у Томашпільському районі у складі Томашпільської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523955106 

село Калинка у Томашпільському районі у складі Томашпільської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523955107 

село Касянівка у Томашпільському районі у складі 

Томашпільської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523955108 

село Кислицьке  у Томашпільському районі у складі 

Томашпільської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 
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02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523955109 

село Нетребівка у Томашпільському районі у складі 

Томашпільської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523955110 

село Паланка  у Томашпільському районі у складі Томашпільської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523955111 

село Пеньківка у Томашпільському районі у складі 

Томашпільської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523955112 

село Пилипи-Борівські  у Томашпільському районі у складі 

Томашпільської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523955113 

село Ракова у Томашпільському районі у складі Томашпільської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523955114 

село Рожнятівка у Томашпільському районі у складі 

Томашпільської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523955115 

село Яланець у Томашпільському районі у складі Томашпільської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02514000000 
Бюджет Бабчинецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Бабчинецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0524980302 

село Букатинка у Чернівецькому районі у складі Бабчинецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02514000000 
Бюджет Бабчинецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Бабчинецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0524980304 

село Вила-Ярузькі у Чернівецькому районі у складі Бабчинецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02514000000 
Бюджет Бабчинецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Бабчинецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0524980308 

село Моївка у Чернівецькому районі у складі Бабчинецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02514000000 
Бюджет Бабчинецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Бабчинецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0524980315 

селище Степне у Чернівецькому районі у складі Бабчинецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02516000000 
Бюджет Джулинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Джулинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520481601 

село Хмарівка у Бершацькому районі у складі Джулинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02516000000 
Бюджет Джулинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Джулинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520481602 

село Чернятка у Бершацькому районі у складі Джулинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02517000000 
Бюджет Ковалівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ковалівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523084004 

село Воловодівка у Немирівському районі у складі Ковалівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02517000000 
Бюджет Ковалівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ковалівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523084005 

село Головеньки у Немирівському районі у складі Ковалівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02517000000 
Бюджет Ковалівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ковалівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523084006 

село Обідне у Немирівському районі у складі Ковалівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02517000000 
Бюджет Ковалівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ковалівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523084007 

село Сподахи у Немирівському районі у складі Ковалівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02517000000 
Бюджет Ковалівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ковалівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0523084008 

селище Шевченка у Немирівському районі у складі Ковалівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02522000000 
Бюджет Мурафської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Мурафська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0525381802 

село Клекотина у Шаргородському районі у складі Мурафської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02523000000 
Бюджет Якушинецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Якушинецька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0520688902 

село Ксаверівка у Вінницькому районі у складі Якушинецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02523000000 
Бюджет Якушинецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Якушинецька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0520688903 

село Лисогора у Вінницькому районі у складі Якушинецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02523000000 
Бюджет Якушинецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Якушинецька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0520688905 

село Майдан у Вінницькому районі у складі Якушинецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02523000000 
Бюджет Якушинецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Якушинецька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0520688907 

село Слобода-Дашковецька у Вінницькому районі у складі 

Якушинецької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 
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02 2 ss(g)               02524000000 
Бюджет Кунківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Кунківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520883301 

селище Карбівське у Гайсинському районі у складі Кунківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02524000000 
Бюджет Кунківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Кунківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520883302 

село Косанове у Гайсинському районі у складі Кунківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02524000000 
Бюджет Кунківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Кунківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520883304 

село Кузьминці у Гайсинському районі у складі Кунківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02524000000 
Бюджет Кунківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Кунківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520883305 

село Мітлинці у Гайсинському районі у складі Кунківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02524000000 
Бюджет Кунківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Кунківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520883306 

село Носівці у Гайсинському районі у складі Кунківської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02524000000 
Бюджет Кунківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Кунківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520883307 

село Павлівка у Гайсинському районі у складі Кунківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02524000000 
Бюджет Кунківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Кунківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520883308 

село Сокільці у Гайсинському районі у складі Кунківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02524000000 
Бюджет Кунківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Кунківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520883309 

селище Трубочка у Гайсинському районі у складі Кунківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02524000000 
Бюджет Кунківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Кунківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520883310 

село Шура-Мітлинецька у Гайсинському районі у складі 

Кунківської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02524000000 
Бюджет Кунківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Кунківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520883311 

село Щурівці у Гайсинському районі у складі Кунківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02525000000 
Бюджет Шляхівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шляхівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520487501 

селище Кавкули у Бершадському районі у складі Шляхівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02525000000 
Бюджет Шляхівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шляхівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0520487502 

село Тирлівка у Бершадському районі у складі Шляхівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02527000000 
Бюджет Глуховецької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Глуховецька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521455504 

село Гурівці у Козятинському районі у складі Глуховецької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02527000000 
Бюджет Глуховецької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Глуховецька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0521455505 

село Непедівка у Козятинському районі у складі Глуховецької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02528000000 
Бюджет Староприлуцької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Староприлуцька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0522286602 

село Нова Прилука у Липовецькому районі у складі 

Староприлуцької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 

02 2 ss(g)               02534000000 
Бюджет Новогребельської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новогребельська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0521685601 

село Чернятин у Калинівському районі у складі Новогребельської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Вінницькій області 

03 2 s(smt)              03302401000 Бюджет смт Мар’янівка 
Мар’янівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0720881603 

село Сільце у Горохівському районі у складі Мар’янівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03501000000 
Бюджет Велицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Велицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722181202 

село Арсеновичі у Ковельському районі у складі Велицької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03501000000 
Бюджет Велицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Велицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722181204 

село Кашівка у Ковельському районі у складі Велицької сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03501000000 
Бюджет Велицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Велицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722181205 

село Кривлин у Ковельському районі у складі Велицької сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03501000000 
Бюджет Велицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Велицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722181206 

село Мельниця у Ковельському районі у складі Велицької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03501000000 
Бюджет Велицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Велицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722181207 

село Мирин у Ковельському районі у складі Велицької сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03501000000 
Бюджет Велицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Велицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722181208 

село Підліси у Ковельському районі у складі Велицької сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03501000000 
Бюджет Велицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Велицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722181209 

село Підріжжя у Ковельському районі у складі Велицької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 
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03 2 ss(g)               03501000000 
Бюджет Велицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Велицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722181210 

село Рудка-Миринська у Ковельському районі у складі Велицької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03501000000 
Бюджет Велицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Велицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722181211 

село Сільце у Ковельському районі у складі Велицької сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03501000000 
Бюджет Велицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Велицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722181212 

село Угли у Ковельському районі у складі Велицької сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722155306 

село Байківці у Ковельському районі у складі Голобської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722155307 

село Битень у Ковельському районі у складі Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722155308 

село Борщівка у Ковельському районі у складі Голобської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722155309 

село Великий Порськ у Ковельському районі у складі Голобської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722155310 

село Дарівка у Ковельському районі у складі Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722155311 

село Діброва у Ковельському районі у складі Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722155312 

село Жмудче у Ковельському районі у складі Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722155313 

село Майдан у Ковельському районі у складі Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722155314 

село Малий Порськ у Ковельському районі у складі Голобської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722155315 

село Мар’янівка у Ковельському районі у складі Голобської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722155316 

село Новий Мосир у Ковельському районі у складі Голобської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722155317 

село Партизанське у Ковельському районі у складі Голобської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722155318 

село Поповичі у Ковельському районі у складі Голобської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722155319 

село Радошин у Ковельському районі у складі Голобської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722155320 

село Свидники у Ковельському районі у складі Голобської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722155321 

село Солотвин у Ковельському районі у складі Голобської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03502000000 
Бюджет Голобської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Голобська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722155322 

село Старий Мосир у Ковельському районі у складі Голобської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03503000000 
Бюджет Зимнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Зимнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720582006 

село Бубнів у Володимир-Волинському районі у складі 

Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03503000000 
Бюджет Зимнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Зимнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720582007 

село Володимирівка у Володимир-Волинському районі у складі 

Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03503000000 
Бюджет Зимнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Зимнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720582009 

село Когильне у Володимир-Волинському районі у складі 

Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03503000000 Бюджет Зимнівської сільської Зимнівська сільська рада об’єднаної 0720582010 село Льотниче у Володимир-Волинському районі у складі 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03503000000 
Бюджет Зимнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Зимнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720582011 

село Марія-Воля у Володимир-Волинському районі у складі 

Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03503000000 
Бюджет Зимнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Зимнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720582012 

село Маркостав у Володимир-Волинському районі у складі 

Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03503000000 
Бюджет Зимнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Зимнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720582015 

село Острівок у Володимир-Волинському районі у складі 

Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03503000000 
Бюджет Зимнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Зимнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720582017 

село Поничів у Володимир-Волинському районі у складі 

Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03503000000 
Бюджет Зимнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Зимнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720582018 

село Руснів у Володимир-Волинському районі у складі 

Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03503000000 
Бюджет Зимнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Зимнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720582019 

село Селець у Володимир-Волинському районі у складі 

Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03503000000 
Бюджет Зимнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Зимнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720582023 

село Черчичі у Володимир-Волинському районі у складі 

Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03503000000 
Бюджет Зимнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Зимнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720582024 

село Чесний Хрест у Володимир-Волинському районі у складі 

Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03504000000 
Бюджет Смолигівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Смолигівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722886204 

село Барвінок у Луцькому районі у складі Смолигівської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03504000000 
Бюджет Смолигівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Смолигівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722886205 

село Михайлівка у Луцькому районі у складі Смолигівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03504000000 
Бюджет Смолигівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Смолигівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722886206 

село Хорохорин у Луцькому районі у складі Смолигівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720510401 

село Амбуків у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720510405 

село Ворчин у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720510406 

село Дарницьке у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720510407 

село Заболоття у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720510408 

село Зоря у Володимир-Волинському районі у складі Устилузької 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720510409 

село Ізов у Володимир-Волинському районі у складі Устилузької 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720510410 

село Кладнів у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 
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03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720510411 

село Коритниця у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720510412 

село Лудин у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720510413 

село Микитичі у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720510414 

село Новини у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720510415 

село Полум’яне у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720510416 

село П’ятидні у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720510417 

село Рогожани у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720510418 

село Рокитниця у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720510419 

село Русів у Володимир-Волинському районі у складі Устилузької 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720510420 

село Селіски у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720510421 

село Стенжаричі у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720510422 

село Турівка у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720510423 

село Хотячів у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720510424 

село Хрипаличі у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03505000000 
Бюджет Устилузької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Устилузька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720510425 

село Чорників у Володимир-Волинському районі у складі 

Устилузької міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03506000000 
Бюджет Люблинецької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Люблинецька селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722155702 

село Краснодуб’я у Ковельському районі у складі Люблинецької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03506000000 
Бюджет Люблинецької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Люблинецька селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722155704 

село Кругель у Ковельському районі у складі Люблинецької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03506000000 
Бюджет Люблинецької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Люблинецька селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722155705 

село Мощена у Ковельському районі у складі Люблинецької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03506000000 Бюджет Люблинецької селищної Люблинецька селищна рада 0722155706 село Нові Кошари у Ковельському районі у складі Люблинецької 
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об’єднаної територіальної громади об’єднаної територіальної громади селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03506000000 
Бюджет Люблинецької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Люблинецька селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722155707 

село Старі Кошари у Ковельському районі у складі Люблинецької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03506000000 
Бюджет Люблинецької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Люблинецька селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722155708 

село Черкаси у Ковельському районі у складі Люблинецької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03507000000 
Бюджет Шацької селищної об’єднаної 

територіальної громади 

Шацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725755102 

село Вілиця у Шацькому районі у складі Шацької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03507000000 
Бюджет Шацької селищної об’єднаної 

територіальної громади 

Шацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725755104 

село Кропивники у Шацькому районі у складі Шацької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03507000000 
Бюджет Шацької селищної об’єднаної 

територіальної громади 

Шацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725755105 

село Пехи у Шацькому районі у складі Шацької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03507000000 
Бюджет Шацької селищної об’єднаної 

територіальної громади 

Шацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725755106 

село Плоске у Шацькому районі у складі Шацької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03507000000 
Бюджет Шацької селищної об’єднаної 

територіальної громади 

Шацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725755107 

село Положеве у Шацькому районі у складі Шацької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03507000000 
Бюджет Шацької селищної об’єднаної 

територіальної громади 

Шацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725755108 

село Прип’ять у Шацькому районі у складі Шацької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03507000000 
Бюджет Шацької селищної об’єднаної 

територіальної громади 

Шацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725755109 

село Самійличі у Шацькому районі у складі Шацької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03507000000 
Бюджет Шацької селищної об’єднаної 

територіальної громади 

Шацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725755110 

село Хомичі у Шацькому районі у складі Шацької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03509000000 
Бюджет Дубівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Дубівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722182404 

село Городище у Ковельському районі у складі Дубівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03509000000 
Бюджет Дубівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Дубівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722182405 

село Гредьки у Ковельському районі у складі Дубівської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03509000000 
Бюджет Дубівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Дубівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722182406 

село Красноволя у Ковельському районі у складі Дубівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03509000000 
Бюджет Дубівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Дубівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722182407 

село Мислина у Ковельському районі у складі Дубівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03509000000 
Бюджет Дубівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Дубівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722182408 

село Облапи у Ковельському районі у складі Дубівської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03511000000 
Бюджет Литовезької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Литовезька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721182402 

село Біличі у Іваничівському районі у складі Литовезької сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03511000000 
Бюджет Литовезької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Литовезька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721182403 

село Заболотці у Іваничівському районі у складі Литовезької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03511000000 
Бюджет Литовезької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Литовезька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721182404 

село Заставне у Іваничівському районі у складі Литовезької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03511000000 
Бюджет Литовезької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Литовезька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721182405 

село Кречів у Іваничівському районі у складі Литовезької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03511000000 
Бюджет Литовезької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Литовезька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721182406 

село Мовники у Іваничівському районі у складі Литовезької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 
Бюджет Павлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Павлівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721183802 

село Волиця у Іваничівському районі у складі Павлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 
Бюджет Павлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Павлівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721183804 

село Грушів у Іваничівському районі у складі Павлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 
Бюджет Павлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Павлівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721183806 

село Жашковичі у Іваничівському районі у складі Павлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 
Бюджет Павлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Павлівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721183807 

село Завидів у Іваничівському районі у складі Павлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 Бюджет Павлівської сільської Павлівська сільська рада об’єднаної 0721183808 село Клопочин у Іваничівському районі у складі Павлівської 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 
Бюджет Павлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Павлівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721183809 

село Колона у Іваничівському районі у складі Павлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 
Бюджет Павлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Павлівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721183810 

село Милятин у Іваничівському районі у складі Павлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 
Бюджет Павлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Павлівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721183811 

село Переславичі у Іваничівському районі у складі Павлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 
Бюджет Павлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Павлівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721183812 

село Радовичі у Іваничівському районі у складі Павлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 
Бюджет Павлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Павлівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721183813 

село Риковичі у Іваничівському районі у складі Павлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 
Бюджет Павлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Павлівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721183814 

село Старий Порицьк у Іваничівському районі у складі 

Павлівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 
Бюджет Павлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Павлівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721183815 

село Топилище у Іваничівському районі у складі Павлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 
Бюджет Павлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Павлівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721183816 

село Трубки у Іваничівському районі у складі Павлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03512000000 
Бюджет Павлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Павлівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721183817 

село Щенятин у Іваничівському районі у складі Павлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03513000000 
Бюджет Поворської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Поворська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722187405 

село Грив’ятки у Ковельському районі у складі Поворської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03513000000 
Бюджет Поворської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Поворська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722187406 

село Козлиничі у Ковельському районі у складі Поворської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03513000000 
Бюджет Поворської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Поворська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722187407 

село Луківка у Ковельському районі у складі Поворської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03513000000 
Бюджет Поворської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Поворська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722187408 

село Пісочне у Ковельському районі у складі Поворської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03513000000 
Бюджет Поворської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Поворська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722187409 

село Світле у Ковельському районі у складі Поворської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03513000000 
Бюджет Поворської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Поворська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722187410 

село Ситовичі у Ковельському районі у складі Поворської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03513000000 
Бюджет Поворської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Поворська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0722187411 

село Шкурат у Ковельському районі у складі Поворської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03515000000 
Бюджет Прилісненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прилісненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723685502 

село Галузія у Маневицькому районі у складі Прилісненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03515000000 
Бюджет Прилісненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прилісненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723685503 

село Городок у Маневицькому районі у складі Прилісненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03515000000 
Бюджет Прилісненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прилісненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723685504 

село Замостя у Маневицькому районі у складі Прилісненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03515000000 
Бюджет Прилісненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прилісненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723685505 

село Карасин у Маневицькому районі у складі Прилісненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03515000000 
Бюджет Прилісненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прилісненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723685506 

село Лишнівка у Маневицькому районі у складі Прилісненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03515000000 
Бюджет Прилісненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прилісненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723685507 

село Серхів у Маневицькому районі у складі Прилісненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03516000000 
Бюджет Колодяжненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Колодяжненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722183604 

село Кричевичі у Ковельському районі у складі Колодяжненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03516000000 
Бюджет Колодяжненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Колодяжненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722183605 

село Ломачанка у Ковельському районі у складі Колодяжненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 
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03 2 ss(g)               03516000000 
Бюджет Колодяжненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Колодяжненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722183606 

село Скулин у Ковельському районі у складі Колодяжненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03516000000 
Бюджет Колодяжненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Колодяжненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722183607 

село Стеблі у Ковельському районі у складі Колодяжненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03516000000 
Бюджет Колодяжненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Колодяжненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722183608 

село Уховецьк у Ковельському районі у складі Колодяжненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03516000000 
Бюджет Колодяжненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Колодяжненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722183609 

село Черемошне у Ковельському районі у складі Колодяжненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03517000000 
Бюджет Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заборольська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722881806 

село Боголюби у Луцькому районі у складі Заборольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03517000000 
Бюджет Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заборольська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722881807 

село Богушівка у Луцькому районі у складі Заборольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03517000000 
Бюджет Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заборольська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722881808 

село Городок у Луцькому районі у складі Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03517000000 
Бюджет Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заборольська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722881809 

село Заболотці у Луцькому районі у складі Заборольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03517000000 
Бюджет Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заборольська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722881810 

село Одеради у Луцькому районі у складі Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03517000000 
Бюджет Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заборольська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722881811 

село Охотин у Луцькому районі у складі Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03517000000 
Бюджет Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заборольська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722881812 

село Сьомаки у Луцькому районі у складі Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03517000000 
Бюджет Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заборольська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722881813 

село Тарасове у Луцькому районі у складі Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03517000000 
Бюджет Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заборольська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0722881814 

село Шепель у Луцькому районі у складі Заборольської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03521000000 
Бюджет Зарічанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Зарічанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720581607 

село Вощатин у Володимир-Волинському районі у складі 

Зарічанської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03521000000 
Бюджет Зарічанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Зарічанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0720581608 

село Ласків у Володимир-Волинському районі у складі 

Зарічанської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03522000000 
Бюджет Іваничівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Іваничівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721155103 

село Древині у Іваничівському районі у складі Іваничівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03522000000 
Бюджет Іваничівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Іваничівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721155104 

село Іванівка у Іваничівському районі у складі Іваничівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03522000000 
Бюджет Іваничівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Іваничівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721155105 

село Лугове у Іваничівському районі у складі Іваничівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03522000000 
Бюджет Іваничівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Іваничівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721155106 

село Менчичі у Іваничівському районі у складі Іваничівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03522000000 
Бюджет Іваничівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Іваничівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721155107 

село Мишів у Іваничівському районі у складі Іваничівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03522000000 
Бюджет Іваничівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Іваничівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721155108 

село Соснина у Іваничівському районі у складі Іваничівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03523000000 
Бюджет Жидичинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Жидичинська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0721882702 

село Клепачів у Ківерцівському районі у складі Жидичинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03523000000 
Бюджет Жидичинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Жидичинська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0721882705 

село Небіжка у Ківерцівському районі у складі Жидичинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03523000000 
Бюджет Жидичинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Жидичинська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
0721882706 

село Озерце у Ківерцівському районі у складі Жидичинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 
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03 2 ss(g)               03524000000 
Бюджет Цуманської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Цуманська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721855702 

село Берестяне у Ківерцівському районі у складі Цуманської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03524000000 
Бюджет Цуманської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Цуманська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721855704 

село Знамирівка у Ківерцівському районі у складі Цуманської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03524000000 
Бюджет Цуманської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Цуманська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721855706 

село Липне у Ківерцівському районі у складі Цуманської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03524000000 
Бюджет Цуманської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Цуманська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0721855708 

село Холоневичі у Ківерцівському районі у складі Цуманської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155101 

село Березичі у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155103 

село Березна Воля у Любешівському районі у складі 

Любешівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155104 

село Бихів у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155106 

село Бірки у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155107 

село Бучин у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155108 

село Великий Курінь у Любешівському районі у складі 

Любешівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155109 

село Ветли у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155110 

село Витуле у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155111 

село Віл у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155112 

село В’язівне у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155113 

село Гірки у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155114 

село Деревок у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155115 

село Діброва у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155116 

село Залаззя у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155117 

село Залізниця у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155118 

село Зарудчі у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155119 

село Лахвичі у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155120 

село Лобна у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155121 

село Любешівська Воля у Любешівському районі у складі 

Любешівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 Бюджет Любешівської селищної Любешівська селищна рада 0723155122 село Люботин у Любешівському районі у складі Любешівської 
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об’єднаної територіальної громади об’єднаної територіальної громади селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155123 

село Міжгайці у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155124 

село Мукошин у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155125 

село Нові Березичі у Любешівському районі у складі 

Любешівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155126 

село Підкормілля у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155127 

село Пожог у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155128 

село Проходи у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155129 

село Сваловичі у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155130 

село Седлище у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155131 

село Селісок у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155132 

село Судче у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155133 

село Угриничі у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155134 

село Хоцунь у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155135 

село Хутомир у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03526000000 
Бюджет Любешівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Любешівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723155136 

село Цир у Любешівському районі у складі Любешівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03527000000 
Бюджет Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рівненська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723384904 

село Будники у Любомльському районі у складі Рівненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03527000000 
Бюджет Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рівненська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723384905 

село Вербівка у Любомльському районі у складі Рівненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03527000000 
Бюджет Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рівненська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723384906 

село Вишнівка у Любомльському районі у складі Рівненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03527000000 
Бюджет Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рівненська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723384907 

село Гороховище у Любомльському районі у складі Рівненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03527000000 
Бюджет Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рівненська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723384908 

село Гуща у Любомльському районі у складі Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03527000000 
Бюджет Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рівненська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723384909 

село Забужжя у Любомльському районі у складі Рівненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03527000000 
Бюджет Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рівненська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723384910 

село Локутки у Любомльському районі у складі Рівненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03527000000 
Бюджет Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рівненська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723384911 

село Миловань у Любомльському районі у складі Рівненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03527000000 
Бюджет Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рівненська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723384912 

село Новоугрузьке у Любомльському районі у складі Рівненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03527000000 
Бюджет Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рівненська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723384913 

село Підлісся у Любомльському районі у складі Рівненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 
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03 2 ss(g)               03527000000 
Бюджет Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рівненська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723384914 

село Полапи у Любомльському районі у складі Рівненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03527000000 
Бюджет Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рівненська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723384915 

село Рогові Смоляри у Любомльському районі у складі 

Рівненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03527000000 
Бюджет Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рівненська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723384916 

село Сокіл у Любомльському районі у складі Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03527000000 
Бюджет Рівненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рівненська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723384917 

село Столинські Смоляри у Любомльському районі у складі 

Рівненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03528000000 
Бюджет Головненської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Головненська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723355302 

село Гуменці у Любомльському районі у складі Головненської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03528000000 
Бюджет Головненської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Головненська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723355304 

село Заболоття у Любомльському районі у складі Головненської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03528000000 
Бюджет Головненської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Головненська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723355306 

село Крушинець у Любомльському районі у складі Головненської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03528000000 
Бюджет Головненської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Головненська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723355307 

село Мшанець у Любомльському районі у складі Головненської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03528000000 
Бюджет Головненської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Головненська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723355308 

село Нудиже у Любомльському районі у складі Головненської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03528000000 
Бюджет Головненської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Головненська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0723355309 

село Черемошна Воля у Любомльському районі у складі 

Головненської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723310101 

село Бірки у Любомльському районі у складі Любомльської 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723310102 

село Боремщина у Любомльському районі у складі Любомльської 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723310103 

село Вигнанка у Любомльському районі у складі Любомльської 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723310104 

село Вілька-Підгородненська у Любомльському районі у складі 

Любомльської міської об’єднаної територіальної громади у 

Волинській області 

03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723310105 

село Городнє у Любомльському районі у складі Любомльської 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723310106 

село Запілля у Любомльському районі у складі Любомльської 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723310107 

село Застав’є у Любомльському районі у складі Любомльської 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723310108 

село Красноволя у Любомльському районі у складі Любомльської 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723310109 

село Куснища у Любомльському районі у складі Любомльської 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723310110 

село Лисняки у Любомльському районі у складі Любомльської 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723310111 

село Підгородне у Любомльському районі у складі Любомльської 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723310112 

село Почапи у Любомльському районі у складі Любомльської 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723310113 

село Скиби у Любомльському районі у складі Любомльської 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 
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03 2 ss(g)               03529000000 
Бюджет Любомльської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Любомльська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723310114 

село Чорноплеси у Любомльському районі у складі Любомльської 

міської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723655401 

село Боровичі у Маневицькому районі у складі Колківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723655402 

село Годомичі у Маневицькому районі у складі Колківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723655403 

село Грузятин у Маневицькому районі у складі Колківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723655404 

село Калинівка у Маневицькому районі у складі Колківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723655405 

село Криничне у Маневицькому районі у складі Колківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723655406 

село Мар’янівка у Маневицькому районі у складі Колківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723655407 

село Новоукраїнка у Маневицькому районі у складі Колківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723655408 

село Острови у Маневицькому районі у складі Колківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723655409 

село Розничі у Маневицькому районі у складі Колківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723655410 

село Рудники у Маневицькому районі у складі Колківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723655411 

село Семки у Маневицькому районі у складі Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723655412 

село Ситниця у Маневицькому районі у складі Колківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723655413 

село Старосілля у Маневицькому районі у складі Колківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03530000000 
Бюджет Колківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Колківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0723655414 

село Четвертня у Маневицькому районі у складі Колківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03532000000 
Бюджет Копачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Копачівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0724582905 

село Березолуки у Рожищенському районі у складі Копачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03532000000 
Бюджет Копачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Копачівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0724582906 

село Залісці у Рожищенському районі у складі Копачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03532000000 
Бюджет Копачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Копачівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0724582908 

село Кременець у Рожищенському районі у складі Копачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03532000000 
Бюджет Копачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Копачівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0724582909 

село Кроватка у Рожищенському районі у складі Копачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03532000000 
Бюджет Копачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Копачівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0724582910 

село Любче у Рожищенському районі у складі Копачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03532000000 
Бюджет Копачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Копачівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0724582911 

село Підгірне у Рожищенському районі у складі Копачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03532000000 
Бюджет Копачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Копачівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0724582912 

село Ужова у Рожищенському районі у складі Копачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03532000000 
Бюджет Копачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Копачівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0724582913 

село Уляники у Рожищенському районі у складі Копачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03532000000 
Бюджет Копачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Копачівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0724582914 

село Яблунівка у Рожищенському районі у складі Копачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03535000000 
Бюджет Смідинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Смідинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725085004 

село Кукуріки у Старовижівському районі у складі Смідинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 
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03 2 ss(g)               03535000000 
Бюджет Смідинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Смідинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725085005 

село Рудня у Старовижівському районі у складі Смідинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03535000000 
Бюджет Смідинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Смідинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725085006 

село Сьомаки у Старовижівському районі у складі Смідинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03537000000 
Бюджет Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Турійська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725555101 

село Дольськ у Турійському районі у складі Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03537000000 
Бюджет Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Турійська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725555102 

село Кульчин у Турійському районі у складі Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03537000000 
Бюджет Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Турійська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725555103 

село Мировичі у Турійському районі у складі Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03537000000 
Бюджет Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Турійська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725555104 

село Осереби у Турійському районі у складі Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03537000000 
Бюджет Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Турійська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725555105 

село Охотники у Турійському районі у складі Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03537000000 
Бюджет Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Турійська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725555106 

село Перевали у Турійському районі у складі Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03537000000 
Бюджет Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Турійська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725555107 

село Растів у Турійському районі у складі Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03537000000 
Бюджет Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Турійська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725555108 

село Ставок у Турійському районі у складі Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

03 2 ss(g)               03537000000 
Бюджет Турійської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Турійська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
0725555109 

село Торговище у Турійському районі у складі Турійської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Волинській області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220310102 

село Володимирівка у Апостолівському районі у складі 

Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220310104 

селище Жовте у Апостолівському районі у складі Апостолівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220310105 

село Запорізьке у Апостолівському районі у складі Апостолівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220310106 

село Кам’янка у Апостолівському районі у складі Апостолівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220310107 

село Катеринівка у Апостолівському районі у складі 

Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220310108 

село Михайлівка у Апостолівському районі у складі 

Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220310109 

село Михайло-Заводське у Апостолівському районі у складі 

Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220310110 

село Нова Січ у Апостолівському районі у складі Апостолівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220310111 

село Новоіванівка у Апостолівському районі у складі 

Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220310112 

село Новосеменівка у Апостолівському районі у складі 

Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади у 
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Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220310113 

село Перше Травня у Апостолівському районі у складі 

Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220310114 

село Сергіївка у Апостолівському районі у складі Апостолівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220310115 

село Слов’янка у Апостолівському районі у складі Апостолівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220310116 

село Тарасо-Григорівка у Апостолівському районі у складі 

Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220310117 

село Червона Колона у Апостолівському районі у складі 

Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220310118 

село Шевченко у Апостолівському районі у складі Апостолівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04501000000 
Бюджет Апостолівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Апостолівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220310119 

село Широчани у Апостолівському районі у складі Апостолівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04502000000 
Бюджет Богданівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Богданівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223581305 

село Зелене у Павлоградському районі у складі Богданівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04502000000 
Бюджет Богданівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Богданівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223581306 

село Кохівка у Павлоградському районі у складі Богданівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04502000000 
Бюджет Богданівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Богданівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223581307 

село Мар’ївка у Павлоградському районі у складі Богданівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04502000000 
Бюджет Богданівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Богданівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223581308 

село Нова Дача у Павлоградському районі у складі Богданівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04502000000 
Бюджет Богданівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Богданівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223581309 

село Нова Русь у Павлоградському районі у складі Богданівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04503000000 
Бюджет Вербківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вербківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223582803 

село Веселе у Павлоградському районі у складі Вербківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04503000000 
Бюджет Вербківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вербківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223582804 

село В’язівок у Павлоградському районі у складі Вербківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04503000000 
Бюджет Вербківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вербківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223582806 

село Жолобок у Павлоградському районі у складі Вербківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04503000000 
Бюджет Вербківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вербківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223582807 

село Кочережки у Павлоградському районі у складі Вербківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04503000000 
Бюджет Вербківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вербківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223582808 

село Новомиколаївське у Павлоградському районі у складі 

Вербківської сільської об’єднаної територіальної громади у 
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04 2 ss(g)               04503000000 
Бюджет Вербківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вербківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223582809 

село Підлісне у Павлоградському районі у складі Вербківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04503000000 
Бюджет Вербківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вербківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223582810 

село Поперечне у Павлоградському районі у складі Вербківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04503000000 
Бюджет Вербківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вербківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223582811 

село Свідівок у Павлоградському районі у складі Вербківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04503000000 
Бюджет Вербківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вербківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223582812 

село Степ у Павлоградському районі у складі Вербківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04504000000 
Бюджет Святовасилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Святовасилівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225083506 

село Барвінок у Солонянському районі у складі Святовасилівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04504000000 
Бюджет Святовасилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Святовасилівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225083507 

село Голубинівка у Солонянському районі у складі 

Святовасилівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04504000000 
Бюджет Святовасилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Святовасилівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225083508 

село Дальнє у Солонянському районі у складі Святовасилівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04504000000 
Бюджет Святовасилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Святовасилівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225083509 

село Карайкове у Солонянському районі у складі 

Святовасилівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04504000000 
Бюджет Святовасилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Святовасилівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225083510 

село Матросове у Солонянському районі у складі 

Святовасилівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04504000000 
Бюджет Святовасилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Святовасилівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225083511 

село Наталівка у Солонянському районі у складі 

Святовасилівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04504000000 
Бюджет Святовасилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Святовасилівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225083512 

селище Незабудине у Солонянському районі у складі 

Святовасилівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04504000000 
Бюджет Святовасилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Святовасилівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225083513 

село Незабудине у Солонянському районі у складі 

Святовасилівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04504000000 
Бюджет Святовасилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Святовасилівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225083514 

село Новомар’ївка у Солонянському районі у складі 

Святовасилівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04504000000 
Бюджет Святовасилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Святовасилівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225083515 

село Промінь у Солонянському районі у складі Святовасилівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04504000000 
Бюджет Святовасилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Святовасилівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225083516 

село Томаківка у Солонянському районі у складі 

Святовасилівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04504000000 
Бюджет Святовасилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Святовасилівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225083517 

село Хижине у Солонянському районі у складі Святовасилівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04504000000 
Бюджет Святовасилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Святовасилівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225083518 

село Чернігівка у Солонянському районі у складі 

Святовасилівської сільської об’єднаної територіальної громади у 
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04 2 ss(g)               04504000000 
Бюджет Святовасилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Святовасилівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225083519 

село Якимівка у Солонянському районі у складі Святовасилівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04505000000 
Бюджет Вакулівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вакулівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225283305 

село Базавлучок у Софіївському районі у складі Вакулівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04505000000 
Бюджет Вакулівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вакулівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225283308 

село Жовте у Софіївському районі у складі Вакулівської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04505000000 
Бюджет Вакулівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вакулівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225283312 

село Нові Ковна у Софіївському районі у складі Вакулівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04505000000 
Бюджет Вакулівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вакулівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225283313 

село Нововасилівка у Софіївському районі у складі Вакулівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04505000000 
Бюджет Вакулівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вакулівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225283314 

село Нововітебське у Софіївському районі у складі Вакулівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04505000000 
Бюджет Вакулівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вакулівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225283315 

село Новоолексіївка у Софіївському районі у складі Вакулівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04505000000 
Бюджет Вакулівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вакулівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225283316 

село Новоподільське у Софіївському районі у складі Вакулівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04505000000 
Бюджет Вакулівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вакулівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225283317 

село Одрубок у Софіївському районі у складі Вакулівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04505000000 
Бюджет Вакулівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вакулівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225283318 

село Тернуватка у Софіївському районі у складі Вакулівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04506000000 
Бюджет Зеленодольської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Зеленодольська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220310302 

село Велика Костромка у Апостолівському районі у складі 

Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04506000000 
Бюджет Зеленодольської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Зеленодольська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220310303 

село Мар’янське у Апостолівському районі у складі 

Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04507000000 
Бюджет Грушівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Грушівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220384403 

селище Тік у Апостолівському районі у складі Грушівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04507000000 
Бюджет Грушівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Грушівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220384405 

селище Токівське у Апостолівському районі у складі Грушівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04507000000 
Бюджет Грушівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Грушівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220384406 

селище Червоний Запорожець у Апостолівському районі у складі 

Грушівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04507000000 
Бюджет Грушівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Грушівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1220384407 

село Червоний Тік у Апостолівському районі у складі Грушівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04508000000 
Бюджет Ляшківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ляшківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225683002 

село Андріївка у Царичанському районі у складі Ляшківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 
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04 2 ss(g)               04508000000 
Бюджет Ляшківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ляшківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225683003 

село Залелія у Царичанському районі у складі Ляшківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04508000000 
Бюджет Ляшківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ляшківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225683004 

село Лозуватка у Царичанському районі у складі Ляшківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04508000000 
Бюджет Ляшківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ляшківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225683006 

село Нетесівка у Царичанському районі у складі Ляшківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04508000000 
Бюджет Ляшківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ляшківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225683008 

село Помазанівка у Царичанському районі у складі Ляшківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04509000000 
Бюджет Могилівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Могилівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225683602 

село Проточі у Царичанському районі у складі Могилівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04510000000 
Бюджет Нивотрудівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Нивотрудівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220387702 

село Веселі Чумаки у Апостолівському районі у складі 

Нивотрудівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04510000000 
Бюджет Нивотрудівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Нивотрудівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220387703 

село Вільне у Апостолівському районі у складі Нивотрудівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04510000000 
Бюджет Нивотрудівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Нивотрудівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220387704 

село Єлизаветпілля у Апостолівському районі у складі 

Нивотрудівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04510000000 
Бюджет Нивотрудівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Нивотрудівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220387705 

село Новоукраїнське у Апостолівському районі у складі 

Нивотрудівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04511000000 

Бюджет Новоолександрівської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Новоолександрівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1221486209 

село Волоське у Дніпровському районі у складі 

Новоолександрівської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04511000000 

Бюджет Новоолександрівської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Новоолександрівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1221486210 

село Майорка у Дніпровському районі у складі 

Новоолександрівської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04511000000 

Бюджет Новоолександрівської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Новоолександрівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1221486211 

село Ракшівка у Дніпровському районі у складі 

Новоолександрівської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04511000000 

Бюджет Новоолександрівської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Новоолександрівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1221486212 

село Червоний Садок у Дніпровському районі у складі 

Новоолександрівської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04512000000 
Бюджет Новопокровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новопокровська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225055404 

село Багате у Солонянському районі у складі Новопокровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04512000000 
Бюджет Новопокровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новопокровська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225055405 

село Водяне у Солонянському районі у складі Новопокровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04512000000 
Бюджет Новопокровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новопокровська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225055406 

село Григорівка у Солонянському районі у складі 

Новопокровської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04512000000 
Бюджет Новопокровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новопокровська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225055407 

село Квітуче у Солонянському районі у складі Новопокровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 
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04 2 ss(g)               04512000000 
Бюджет Новопокровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новопокровська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225055408 

село Мирне у Солонянському районі у складі Новопокровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04512000000 
Бюджет Новопокровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новопокровська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225055409 

село Павлівка у Солонянському районі у складі Новопокровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04512000000 
Бюджет Новопокровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новопокровська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225055410 

село Пропашне у Солонянському районі у складі Новопокровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04512000000 
Бюджет Новопокровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новопокровська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225055411 

село Суданівка у Солонянському районі у складі Новопокровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04512000000 
Бюджет Новопокровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новопокровська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225055412 

село Товариський Труд у Солонянському районі у складі 

Новопокровської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04512000000 
Бюджет Новопокровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новопокровська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225055413 

село Тракторне у Солонянському районі у складі Новопокровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04513000000 
Бюджет Солонянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Солонянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225055102 

село Антонівка у Солонянському районі у складі Солонянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04513000000 
Бюджет Солонянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Солонянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225055107 

село Василівка у Солонянському районі у складі Солонянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04513000000 
Бюджет Солонянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Солонянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225055108 

село Вишневе у Солонянському районі у складі Солонянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04513000000 
Бюджет Солонянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Солонянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225055109 

село Дороганівка у Солонянському районі у складі Солонянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04513000000 
Бюджет Солонянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Солонянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225055110 

село Кам’яне у Солонянському районі у складі Солонянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04513000000 
Бюджет Солонянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Солонянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225055111 

село Малозахарине у Солонянському районі у складі 

Солонянської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04513000000 
Бюджет Солонянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Солонянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225055112 

село Новоселівка у Солонянському районі у складі Солонянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04513000000 
Бюджет Солонянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Солонянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225055113 

село Сонячне у Солонянському районі у складі Солонянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04513000000 
Бюджет Солонянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Солонянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225055114 

село Тритузне у Солонянському районі у складі Солонянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04513000000 
Бюджет Солонянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Солонянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225055115 

село Червонокам’яне у Солонянському районі у складі 

Солонянської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04513000000 
Бюджет Солонянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Солонянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225055116 

село Шестипілля у Солонянському районі у складі Солонянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 
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04 2 ss(g)               04513000000 
Бюджет Солонянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Солонянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225055117 

село Широке у Солонянському районі у складі Солонянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04514000000 
Бюджет Сурсько-Литовської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Сурсько-Литовська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1221487502 

село Зелений Гай у Дніпровському районі у складі Сурсько-

Литовської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04514000000 
Бюджет Сурсько-Литовської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Сурсько-Литовська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1221487503 

село Новомиколаївка у Дніпровському районі у складі Сурсько-

Литовської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04514000000 
Бюджет Сурсько-Литовської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Сурсько-Литовська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1221487504 

село Сурсько-Клевцеве у Дніпровському районі у складі Сурсько-

Литовської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04515000000 
Бюджет Слобожанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Слобожанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1221455801 

село Степове у Дніпровському районі у складі Слобожанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04517000000 
Бюджет Аулівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Аулівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222055301 

селище Вишневе у Криничанському районі у складі Аулівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04517000000 
Бюджет Аулівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Аулівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222055302 

село Українка у Криничанському районі у складі Аулівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04518000000 
Бюджет Божедарівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Божедарівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222055709 

село Болтишка у Криничанському районі у складі Божедарівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04518000000 
Бюджет Божедарівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Божедарівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222055710 

село Весела Долина у Криничанському районі у складі 

Божедарівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04518000000 
Бюджет Божедарівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Божедарівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222055711 

село Грузинівка у Криничанському районі у складі Божедарівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04518000000 
Бюджет Божедарівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Божедарівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222055712 

село Зелений Яр у Криничанському районі у складі 

Божедарівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04518000000 
Бюджет Божедарівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Божедарівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222055713 

село Калинівка у Криничанському районі у складі Божедарівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04518000000 
Бюджет Божедарівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Божедарівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222055714 

село Крута Балка у Криничанському районі у складі 

Божедарівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04518000000 
Бюджет Божедарівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Божедарівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222055715 

селище Милорадівка у Криничанському районі у складі 

Божедарівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04518000000 
Бюджет Божедарівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Божедарівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222055716 

село Новомилорадівка у Криничанському районі у складі 

Божедарівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04518000000 
Бюджет Божедарівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Божедарівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222055717 

село Олександрівка у Криничанському районі у складі 

Божедарівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04518000000 
Бюджет Божедарівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Божедарівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222055718 

село Покровка у Криничанському районі у складі Божедарівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 
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04 2 ss(g)               04518000000 
Бюджет Божедарівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Божедарівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222055719 

селище Сорокопанівка у Криничанському районі у складі 

Божедарівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04518000000 
Бюджет Божедарівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Божедарівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222055720 

село Червоний Орлик у Криничанському районі у складі 

Божедарівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 smt(g)              04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755106 

селище міського типу Письменне у Васильківському районі у 

складі Васильківської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755111 

село Бабакове у Васильківському районі у складі Васильківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755112 

село Богданівка у Васильківському районі у складі Васильківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755113 

село Великоолександрівка у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755114 

село Вербівське у Васильківському районі у складі Васильківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755115 

село Веселий Кут у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755116 

село Возвратне у Васильківському районі у складі Васильківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755117 

село Воронізьке у Васильківському районі у складі Васильківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755118 

село Воскресенівка у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755119 

село Григорівка у Васильківському районі у складі Васильківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755120 

село Дебальцеве у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755121 

село Дібрівка у Васильківському районі у складі Васильківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755122 

село Зелений Гай у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755123 

село Іванівське у Васильківському районі у складі Васильківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755124 

село Катеринівка у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 
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04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755125 

село Колоно-Миколаївка у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755126 

село Луб’янці у Васильківському районі у складі Васильківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755127 

село Лугове у Васильківському районі у складі Васильківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755128 

село Нововасильківка у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755129 

село Нововоскресенівка у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755130 

село Новоіванівка у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755131 

село Новотерсянське у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755132 

село Охотниче у Васильківському районі у складі Васильківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755133 

село Первомайське у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755134 

село Перевальське у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755135 

село Преображенське у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Дебальцівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755136 

село Пришиб у Васильківському районі у складі Васильківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755137 

село Рубанівське у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755138 

село Солонці у Васильківському районі у складі Васильківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755139 

село Тихе у Васильківському районі у складі Васильківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04519000000 
Бюджет Васильківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Васильківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220755140 

село Шевченківське у Васильківському районі у складі 

Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04520000000 
Бюджет Вишнівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Вишнівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224555302 

село Байківка у П’ятихатському районі у складі Вишнівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 
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04 2 ss(g)               04520000000 
Бюджет Вишнівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Вишнівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224555303 

село Іванівка у П’ятихатському районі у складі Вишнівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04520000000 
Бюджет Вишнівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Вишнівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224555304 

село Ликошине у П’ятихатському районі у складі Вишнівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04520000000 
Бюджет Вишнівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Вишнівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224555305 

село Лозуватка у П’ятихатському районі у складі Вишнівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04520000000 
Бюджет Вишнівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Вишнівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224555306 

село Новоукраїнка у П’ятихатському районі у складі Вишнівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04520000000 
Бюджет Вишнівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Вишнівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224555307 

село Терно-Лозуватка у П’ятихатському районі у складі 

Вишнівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04520000000 
Бюджет Вишнівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Вишнівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224555308 

село Червоний Яр у П’ятихатському районі у складі Вишнівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04521000000 
Бюджет Криничанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Криничанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222055109 

село Діброва у Криничанському районі у складі Криничанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04521000000 
Бюджет Криничанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Криничанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222055110 

село Дружба у Криничанському районі у складі Криничанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04521000000 
Бюджет Криничанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Криничанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222055111 

село Кам’янчани у Криничанському районі у складі 

Криничанської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04521000000 
Бюджет Криничанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Криничанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222055112 

село Маломихайлівка у Криничанському районі у складі 

Криничанської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04521000000 
Бюджет Криничанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Криничанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222055113 

село Малярщина у Криничанському районі у складі 

Криничанської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04521000000 
Бюджет Криничанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Криничанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222055114 

село Мирне у Криничанському районі у складі Криничанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04521000000 
Бюджет Криничанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Криничанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222055115 

село Новокалинівка у Криничанському районі у складі 

Криничанської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04521000000 
Бюджет Криничанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Криничанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222055116 

село Первозванівка у Криничанському районі у складі 

Криничанської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04521000000 
Бюджет Криничанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Криничанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222055117 

село Сухий Хутір у Криничанському районі у складі 

Криничанської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04521000000 
Бюджет Криничанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Криничанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222055118 

село Улянівка у Криничанському районі у складі Криничанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04521000000 
Бюджет Криничанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Криничанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222055119 

село Червоний Став у Криничанському районі у складі 

Криничанської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 
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04 2 ss(g)               04521000000 
Бюджет Криничанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Криничанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222055120 

село Шмакове у Криничанському районі у складі Криничанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224255102 

село Андріївка у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224255104 

село Богодарівка у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224255106 

село Братське у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224255108 

село Відрадне у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224255110 

село Вільне у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224255112 

село Вовче у Покровському районі у складі Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224255114 

село Гай у Покровському районі у складі Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224255116 

село Герасимівка у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224255118 

село Добропасове у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224255120 

село Коломійці у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224255121 

село Нечаївка у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224255122 

село Новоскелювате у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224255123 

село Олександрівка у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224255124 

село Олексіївка у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224255125 

село Остапівське у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224255126 

село Писанці у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224255127 

село Піщане у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 
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області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224255128 

село Радісне у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224255129 

село Тихе у Покровському районі у складі Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04523000000 
Бюджет Покровської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Покровська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1224255130 

село Христофорівка у Покровському районі у складі Покровської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04525000000 
Бюджет Софіївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Софіївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225255105 

село Братське у Софіївському районі у складі Софіївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04525000000 
Бюджет Софіївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Софіївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225255106 

село Вільне Життя у Софіївському районі у складі Софіївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04525000000 
Бюджет Софіївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Софіївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225255108 

село Володимирівка у Софіївському районі у складі Софіївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04525000000 
Бюджет Софіївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Софіївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225255109 

село Запорізьке у Софіївському районі у складі Софіївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04525000000 
Бюджет Софіївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Софіївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225255110 

село Зелене у Софіївському районі у складі Софіївської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04525000000 
Бюджет Софіївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Софіївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225255111 

село Катеринівка у Софіївському районі у складі Софіївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04525000000 
Бюджет Софіївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Софіївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225255112 

село Катерино-Наталівка у Софіївському районі у складі 

Софіївської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04525000000 
Бюджет Софіївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Софіївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225255113 

селище Лошкарівка у Софіївському районі у складі Софіївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04525000000 
Бюджет Софіївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Софіївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225255114 

село Миколаївка у Софіївському районі у складі Софіївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04525000000 
Бюджет Софіївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Софіївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225255115 

село Назарівка у Софіївському районі у складі Софіївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04525000000 
Бюджет Софіївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Софіївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225255116 

село Непереможне у Софіївському районі у складі Софіївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04525000000 
Бюджет Софіївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Софіївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225255117 

село Олександро-Білівка у Софіївському районі у складі 

Софіївської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04525000000 
Бюджет Софіївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Софіївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225255118 

село Петрівка у Софіївському районі у складі Софіївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225455106 

село Баркове у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 Бюджет Томаківської селищної Томаківська селищна рада об’єднаної 1225455107 село Високе у Томаківському районі у складі Томаківської 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225455108 

село Ганнівка у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225455109 

село Гарбузівка у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225455110 

село Грушеве у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225455111 

село Запорізька Балка у Томаківському районі у складі 

Томаківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225455112 

село Запорізьке у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225455113 

село Зелений Клин у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225455114 

село Кисличувата у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225455115 

село Китайгородка у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225455116 

село Крутеньке у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225455117 

село Миролюбівка у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225455118 

село Михайлівка у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225455119 

село Новокатьощине у Томаківському районі у складі 

Томаківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225455120 

село Новомиколаївка у Томаківському районі у складі 

Томаківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225455121 

село Новомихайлівка у Томаківському районі у складі 

Томаківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225455122 

село Новоукраїнка у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225455123 

село Преображенка у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 Бюджет Томаківської селищної Томаківська селищна рада об’єднаної 1225455124 село Садове у Томаківському районі у складі Томаківської 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225455125 

село Степанівка у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225455126 

село Урожайне у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225455127 

село Чайки у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225455128 

село Червоний Яр у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04526000000 
Бюджет Томаківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томаківська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225455129 

село Чумаки у Томаківському районі у складі Томаківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04527000000 
Бюджет Царичанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Царичанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225655109 

село Бабайківка у Царичанському районі у складі Царичанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04527000000 
Бюджет Царичанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Царичанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225655110 

село Вербове у Царичанському районі у складі Царичанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04527000000 
Бюджет Царичанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Царичанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225655111 

село Гнатівка у Царичанському районі у складі Царичанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04527000000 
Бюджет Царичанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Царичанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225655112 

село Заорілля у Царичанському районі у складі Царичанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04527000000 
Бюджет Царичанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Царичанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225655113 

село Івано-Яризівка у Царичанському районі у складі 

Царичанської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04527000000 
Бюджет Царичанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Царичанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225655114 

село Кущівка у Царичанському районі у складі Царичанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04527000000 
Бюджет Царичанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Царичанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225655115 

село Михайлівка у Царичанському районі у складі Царичанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04527000000 
Бюджет Царичанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Царичанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225655116 

село Ненадівка у Царичанському районі у складі Царичанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04527000000 
Бюджет Царичанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Царичанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225655117 

село Новостроївка у Царичанському районі у складі Царичанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04527000000 
Бюджет Царичанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Царичанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225655118 

село Преображенка у Царичанському районі у складі 

Царичанської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04527000000 
Бюджет Царичанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Царичанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225655119 

село Прядівка у Царичанському районі у складі Царичанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04527000000 Бюджет Царичанської селищної Царичанська селищна рада 1225655120 село Семенівка у Царичанському районі у складі Царичанської 



128 

об’єднаної територіальної громади об’єднаної територіальної громади селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04527000000 
Бюджет Царичанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Царичанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225655121 

село Червона Орілька у Царичанському районі у складі 

Царичанської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04527000000 
Бюджет Царичанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Царичанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225655122 

село Юр’ївка у Царичанському районі у складі Царичанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04528000000 
Бюджет Варварівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Варварівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225980502 

село Вербуватівка у Юр’ївському районі у складі Варварівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04528000000 
Бюджет Варварівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Варварівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225980504 

село Долина у Юр’ївському районі у складі Варварівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04528000000 
Бюджет Варварівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Варварівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225980505 

село Нижнянка у Юр’ївському районі у складі Варварівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04529000000 
Бюджет Великомихайлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1224283410 

село Березове у Покровському районі у складі 

Великомихайлівської сільської об’єднаної територіальної громади 

у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04529000000 
Бюджет Великомихайлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1224283411 

село Запорізьке у Покровському районі у складі 

Великомихайлівської сільської об’єднаної територіальної громади 

у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04529000000 
Бюджет Великомихайлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1224283412 

село Калинівське у Покровському районі у складі 

Великомихайлівської сільської об’єднаної територіальної громади 

у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04529000000 
Бюджет Великомихайлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1224283413 

село Новогеоргіївка у Покровському районі у складі 

Великомихайлівської сільської об’єднаної територіальної громади 

у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04529000000 
Бюджет Великомихайлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1224283414 

село Новомиколаївка у Покровському районі у складі 

Великомихайлівської сільської об’єднаної територіальної громади 

у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04529000000 
Бюджет Великомихайлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1224283415 

село Тернове у Покровському районі у складі 

Великомихайлівської сільської об’єднаної територіальної громади 

у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04529000000 
Бюджет Великомихайлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1224283416 

село Степове у Покровському районі у складі 

Великомихайлівської сільської об’єднаної територіальної громади 

у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04530000000 
Бюджет Гречаноподівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Гречаноподівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225885702 

село Водяне у Широківському районі у складі Гречаноподівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04530000000 
Бюджет Гречаноподівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Гречаноподівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225885704 

село Кравці у Широківському районі у складі Гречаноподівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04530000000 
Бюджет Гречаноподівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Гречаноподівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225885706 

село Кряжове у Широківському районі у складі Гречаноподівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04530000000 
Бюджет Гречаноподівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Гречаноподівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225885708 

село Нове Життя у Широківському районі у складі 

Гречаноподівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04530000000 Бюджет Гречаноподівської сільської Гречаноподівська сільська рада 1225885710 село Озерне у Широківському районі у складі Гречаноподівської 
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об’єднаної територіальної громади об’єднаної територіальної громади сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04530000000 
Бюджет Гречаноподівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Гречаноподівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225885712 

село Олександрівка у Широківському районі у складі 

Гречаноподівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04530000000 
Бюджет Гречаноподівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Гречаноподівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225885713 

село Подове у Широківському районі у складі Гречаноподівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04530000000 
Бюджет Гречаноподівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Гречаноподівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225885714 

село Пологи у Широківському районі у складі Гречаноподівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04530000000 
Бюджет Гречаноподівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Гречаноподівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225885715 

село Степове у Широківському районі у складі Гречаноподівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04531000000 
Бюджет Маломихайлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Маломихайлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1224286703 

село Гаврилівка у Покровському районі у складі 

Маломихайлівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04531000000 
Бюджет Маломихайлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Маломихайлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1224286704 

село Підгаврилівка у Покровському районі у складі 

Маломихайлівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04532000000 
Бюджет Новолатівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новолатівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225885505 

село Зелена Балка у Широківському районі у складі 

Новолатівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04532000000 
Бюджет Новолатівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новолатівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225885507 

село Курганка у Широківському районі у складі Новолатівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04532000000 
Бюджет Новолатівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новолатівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225885508 

село Макарівка у Широківському районі у складі Новолатівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04532000000 
Бюджет Новолатівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новолатівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225885509 

село Нове у Широківському районі у складі Новолатівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04532000000 
Бюджет Новолатівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новолатівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225885510 

село Червоний Ранок у Широківському районі у складі 

Новолатівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04532000000 
Бюджет Новолатівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новолатівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225885511 

село Шведове у Широківському районі у складі Новолатівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04533000000 
Бюджет Новопавлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новопавлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222685505 

село Антонівське у Межівському районі у складі Новопавлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04533000000 
Бюджет Новопавлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новопавлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222685506 

село Богданівка у Межівському районі у складі Новопавлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04533000000 
Бюджет Новопавлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новопавлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222685507 

село Миколаївка у Межівському районі у складі Новопавлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04533000000 
Бюджет Новопавлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новопавлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222685508 

село Солоне у Межівському районі у складі Новопавлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04533000000 Бюджет Новопавлівської сільської Новопавлівська сільська рада 1222685509 село Тарасівка у Межівському районі у складі Новопавлівської 
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об’єднаної територіальної громади об’єднаної територіальної громади сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04533000000 
Бюджет Новопавлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новопавлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222685510 

село Федорівське у Межівському районі у складі Новопавлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04533000000 
Бюджет Новопавлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новопавлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1222685511 

село Чаус у Межівському районі у складі Новопавлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04534000000 
Бюджет Чкаловської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Чкаловська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222986702 

село Південне у Нікопольському районі у складі Чкаловської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04535000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220786607 

село Бровки у Васильківському районі у складі Миколаївської 

сільської об’єднаної територіальної громади (Васильківський 

район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04535000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220786608 

село Гришаї у Васильківському районі у складі Миколаївської 

сільської об’єднаної територіальної громади (Васильківський 

район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04535000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220786609 

село Добровілля у Васильківському районі у складі Миколаївської 

сільської об’єднаної територіальної громади (Васильківський 

район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04535000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220786610 

село Довге у Васильківському районі у складі Миколаївської 

сільської об’єднаної територіальної громади (Васильківський 

район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04535000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220786611 

село Зелений Гай у Васильківському районі у складі 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04535000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220786612 

село Копані у Васильківському районі у складі Миколаївської 

сільської об’єднаної територіальної громади (Васильківський 

район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04535000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220786613 

село Крутеньке у Васильківському районі у складі Миколаївської 

сільської об’єднаної територіальної громади (Васильківський 

район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04535000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220786614 

село Лиса Балка у Васильківському районі у складі Миколаївської 

сільської об’єднаної територіальної громади (Васильківський 

район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04535000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220786615 

село Новоандріївка у Васильківському районі у складі 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04535000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220786616 

село Очеретувате у Васильківському районі у складі 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04535000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220786617 

село Таранове у Васильківському районі у складі Миколаївської 

сільської об’єднаної територіальної громади (Васильківський 

район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04535000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Васильківський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1220786618 

село Хвилі у Васильківському районі у складі Миколаївської 

сільської об’єднаної територіальної громади (Васильківський 

район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04536000000 
Бюджет Верхньодніпровської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхньодніпровська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1221010101 

село Новогригорівка у Верхньодніпровському районі у складі 

Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04536000000 Бюджет Верхньодніпровської міської Верхньодніпровська міська рада 1221010102 село Перше Травня у Верхньодніпровському районі у складі 
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об’єднаної територіальної громади об’єднаної територіальної громади Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04536000000 
Бюджет Верхньодніпровської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхньодніпровська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1221010103 

село Підлужжя у Верхньодніпровському районі у складі 

Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04536000000 
Бюджет Верхньодніпровської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхньодніпровська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1221010104 

село Самоткань у Верхньодніпровському районі у складі 

Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04536000000 
Бюджет Верхньодніпровської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхньодніпровська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1221010105 

село Тарасівка у Верхньодніпровському районі у складі 

Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 smt(g)              04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222655109 

селище міського типу Демурине у Межівському районі у складі 

Межівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222655110 

село Біляківка у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222655111 

село Василівка у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222655112 

село Веселе у Межівському районі у складі Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222655113 

село Водолазьке у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222655114 

село Володимирівка у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222655115 

село Всесвятське у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222655116 

село Іванівка у Межівському районі у складі Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222655117 

село Колона-Межова у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222655118 

село Красногорівка у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222655119 

село Мар’ївка у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222655120 

село Новогригорівка у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222655121 

село Новоолександрівка у Межівському районі у складі 

Межівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222655122 

село Новопідгородне у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 
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04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222655123 

село Новотроїцьке у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222655124 

село Олександрівка у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222655125 

село Попутне у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222655126 

село Преображенка у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222655127 

село Райполе у Межівському районі у складі Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222655128 

село Сухарева Балка у Межівському районі у складі Межівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04537000000 
Бюджет Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Межівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222655129 

село Юр’ївка у Межівському районі у складі Межівської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04541000000 
Бюджет Межиріцької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Межиріцька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223584507 

село Булахівка у Павлоградському районі у складі Межиріцької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04541000000 
Бюджет Межиріцької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Межиріцька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223584508 

село Карабинівка у Павлоградському районі у складі Межиріцької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04541000000 
Бюджет Межиріцької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Межиріцька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223584509 

село Лиманське у Павлоградському районі у складі Межиріцької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04541000000 
Бюджет Межиріцької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Межиріцька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223584510 

селище Мінеральні Води у Павлоградському районі у складі 

Межиріцької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04541000000 
Бюджет Межиріцької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Межиріцька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223584511 

село Новоолександрівське у Павлоградському районі у складі 

Межиріцької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04541000000 
Бюджет Межиріцької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Межиріцька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223584512 

село Червона Долина у Павлоградському районі у складі 

Межиріцької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04542000000 
Бюджет Троїцької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Троїцька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223587504 

село Малоолександрівка у Павлоградському районі у складі 

Троїцької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04542000000 
Бюджет Троїцької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Троїцька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223587505 

село Привовчанське у Павлоградському районі у складі Троїцької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04543000000 
Бюджет Петриківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Петриківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1223755102 

село Хутірське у Петриківському районі у складі Петриківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04544000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1223882502 

селище Васильківське у Петропавлівському районі у складі 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04544000000 
Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1223882503 

село Запоріжжя у Петропавлівському районі у складі 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади 
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(Петропавлівський район) (Петропавлівський район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04544000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1223882504 

село Катеринівка у Петропавлівському районі у складі 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04544000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1223882505 

село Кунінова у Петропавлівському районі у складі Миколаївської 

сільської об’єднаної територіальної громади (Петропавлівський 

район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04544000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1223882506 

село Маломиколаївка у Петропавлівському районі у складі 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04544000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1223882507 

село Мар’їна Роща у Петропавлівському районі у складі 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04544000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1223882508 

село Новопричепилівка у Петропавлівському районі у складі 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04544000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1223882509 

село Петрівка у Петропавлівському районі у складі Миколаївської 

сільської об’єднаної територіальної громади (Петропавлівський 

район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04544000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1223882510 

село Русакове у Петропавлівському районі у складі Миколаївської 

сільської об’єднаної територіальної громади (Петропавлівський 

район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04544000000 

Бюджет Миколаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) 

Миколаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1223882511 

село Сидоренко у Петропавлівському районі у складі 

Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади 

(Петропавлівський район) у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04549000000 
Бюджет Китайгородської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Китайгородська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225682002 

село Кравцівка у Царичанському районі у складі Китайгородської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04549000000 
Бюджет Китайгородської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Китайгородська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225682003 

село Рибалки у Царичанському районі у складі Китайгородської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04549000000 
Бюджет Китайгородської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Китайгородська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225682004 

село Рудка у Царичанському районі у складі Китайгородської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04549000000 
Бюджет Китайгородської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Китайгородська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225682005 

село Щербинівка у Царичанському районі у складі 

Китайгородської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225884801 

село Карпівка у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області, центр об’єднаної територіальної громади 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225884802 

село Вишневе у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225884803 

село Дем’янівка у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225884804 

село Зелений Гай у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225884805 

село Зелений Став у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 
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області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225884806 

село Казанківка у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225884807 

село Малинівка у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 smt(g)              04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225884808 

селище міського типу Миколаївка у Широківському районі у 

складі Карпівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225884809 

село Мирне у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225884810 

село Новомалинівка у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225884811 

село Олександрія у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225884812 

село Плугатар у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225884813 

село Полтавка у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225884814 

село Розівка у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225884815 

село Тихий Став у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225884816 

село Цвіткове у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225884817 

село Червоне у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225884818 

село Широка Дача у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225884819 

село Широка Долина у Широківському районі у складі 

Карпівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225884820 

село Яблунівка у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04550000000 
Бюджет Карпівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Карпівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225884821 

село Явдотівка у Широківському районі у складі Карпівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225855101 

село Благодатне у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 
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області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225855102 

село Весела Дача у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225855103 

село Ганнівка у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225855104 

село Григорівка у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225855105 

село Дачне у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225855106 

село Запоріжжя у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225855107 

село Кошове у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225855108 

село Надія у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225855109 

село Новокурське у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225855110 

село Новоукраїнка у Широківському районі у складі 

Широківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225855111 

село Одрадне у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225855112 

село Оленівка у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225855113 

село Подидар у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225855114 

село Спаське у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04551000000 
Бюджет Широківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Широківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225855115 

село Шестірня у Широківському районі у складі Широківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225955102 

село Білозерське у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225955104 

село Варламівка у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225955106 

село Василівка у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 
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області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225955108 

село Голубівське у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225955110 

село Жемчужне у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225955111 

село Затишне у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225955112 

село Катеринівка у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225955113 

село Кіндратівка у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225955114 

село Новомосковське у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225955115 

село Новочорноглазівське у Юр’ївському районі у складі 

Юр’ївської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225955116 

село Олексіївка у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225955117 

село Первомайське у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225955118 

село Преображенка у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225955119 

село Пшеничне у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225955120 

село Сокільське у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225955121 

село Терни у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225955122 

село Улянівка у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225955123 

село Федорівське у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225955124 

село Чернявщина у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225955125 

село Чорноглазівка у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04552000000 
Бюджет Юр’ївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Юр’ївська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1225955126 

село Яблунівка у Юр’ївському районі у складі Юр’ївської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 
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області 

04 2 ss(g)               04554000000 
Бюджет Української сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Українська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1223886008 

село Троїцьке у Петропавлівському районі у складі Української 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225282506 

село Андріївка у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225282508 

село Вербове у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225282509 

село Ганно-Миколаєвка у Софіївському районі у складі 

Девладівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225282510 

село Довгівка у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225282511 

село Ковалеве у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225282512 

село Кринички у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225282513 

село Криничувате у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225282514 

село Любе у Софіївському районі у складі Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225282515 

село Макорти у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225282516 

село Мар’є-Дмитрівка у Софіївському районі у складі 

Девладівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225282517 

село Нова Зоря у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225282518 

село Олександрівка у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225282519 

село Перше Травня у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225282520 

селище Потоцьке у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225282521 

село Спокойствіє у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225282522 

село Червоне Поле у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 
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04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225282523 

село Червоний Яр у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04556000000 
Бюджет Девладівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Девладівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1225282524 

село Южне у Софіївському районі у складі Девладівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04557000000 
Бюджет Личківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Личківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222384003 

село Бузівка у Магдалинівському районі у складі Личківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04557000000 
Бюджет Личківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Личківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222384004 

село Гавришівка у Магдалинівському районі у складі Личківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04557000000 
Бюджет Личківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Личківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222384005 

село Зоряне у Магдалинівському районі у складі Личківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04557000000 
Бюджет Личківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Личківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222384006 

село Йосипівка у Магдалинівському районі у складі Личківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04557000000 
Бюджет Личківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Личківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222384007 

село Ковпаківка у Магдалинівському районі у складі Личківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04557000000 
Бюджет Личківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Личківська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222384008 

селище Приорільське у Магдалинівському районі у складі 

Личківської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04561000000 
Бюджет Марганецької міської 

об’єднаної територіальної громади 

Марганецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1211390002 

село Вільне у Томаківському районі у складі Марганецької міської 

об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській області 

04 2 ss(g)               04561000000 
Бюджет Марганецької міської 

об’єднаної територіальної громади 

Марганецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1211390003 

село Добра Надія у Томаківському районі у складі Марганецької 

міської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04561000000 
Бюджет Марганецької міської 

об’єднаної територіальної громади 

Марганецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1211390004 

село Іллінка у Томаківському районі у складі Марганецької 

міської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04561000000 
Бюджет Марганецької міської 

об’єднаної територіальної громади 

Марганецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1211390005 

село Новокам’янка у Томаківському районі у складі Марганецької 

міської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

04 2 ss(g)               04561000000 
Бюджет Марганецької міської 

об’єднаної територіальної громади 

Марганецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1211390006 

село Новокиївка у Томаківському районі у складі Марганецької 

міської об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

06 2 ss(g)               06501000000 
Бюджет Високівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Високівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1825682003 

село Городище у Черняхівському районі у складі Високівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06501000000 
Бюджет Високівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Високівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1825682004 

село Забріддя у Черняхівському районі у складі Високівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06501000000 
Бюджет Високівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Високівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1825682005 

село Щеніїв у Черняхівському районі у складі Високівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06503000000 
Бюджет Дубрівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Дубрівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1820681805 

село Вересна у Баранівському районі у складі Дубрівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06503000000 Бюджет Дубрівської сільської Дубрівська сільська рада об’єднаної 1820681806 село Забара у Баранівському районі у складі Дубрівської сільської 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади об’єднаної територіальної громади у Житомирській області 

06 2 ss(g)               06503000000 
Бюджет Дубрівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Дубрівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1820681807 

село Закриниччя у Баранівському районі у складі Дубрівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06503000000 
Бюджет Дубрівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Дубрівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1820681808 

село Зелений Гай  у Баранівському районі у складі Дубрівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06503000000 
Бюджет Дубрівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Дубрівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1820681809 

село Мокре у Баранівському районі у складі Дубрівської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Житомирській області 

06 2 ss(g)               06503000000 
Бюджет Дубрівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Дубрівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1820681810 

село Радулин у Баранівському районі у складі Дубрівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06503000000 
Бюджет Дубрівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Дубрівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1820681811 

село Стовпи у Баранівському районі у складі Дубрівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06503000000 
Бюджет Дубрівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Дубрівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1820681812 

село Хижівка у Баранівському районі у складі Дубрівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06504000000 
Бюджет Іршанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Іршанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1821155401 

село Губенкове у Хорошівському районі у складі Іршанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06504000000 
Бюджет Іршанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Іршанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1821155402 

село Гута-Добринь у Хорошівському районі у складі Іршанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06504000000 
Бюджет Іршанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Іршанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1821155403 

село Добринь у Хорошівському районі у складі Іршанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06504000000 
Бюджет Іршанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Іршанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1821155404 

село Ємилівка у Хорошівському районі у складі Іршанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755111 

село Базар у Народицькому районі у складі Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Житомирській області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755112 

село Болотниця у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755113 

село Бродник у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755114 

село Буда-Голубієвичі у Народицькому районі у складі 

Народицької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755115 

село Булів у Народицькому районі у складі Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Житомирській області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755116 

село Васьківці у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755117 

село Великі Міньки у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755118 

село Вила у Народицькому районі у складі Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Житомирській області 
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06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755119 

село Вільхова у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755120 

село В’язівка у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755121 

село Голубієвичі у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755122 

село Грезля у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755123 

село Гуто-Мар’ятин у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755124 

село Давидки у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755125 

село Жерев у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755126 

село Заводне у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755127 

село Закусили у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755128 

село Залісся у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755129 

село Карпилівка у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755130 

село Клочки у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755131 

село Колосівка у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755132 

село Ласки у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755133 

село Латаші у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755134 

село Липлянщина у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755135 

село Листвинівка у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 
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06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755136 

село Межиліска у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755137 

село Мотійки у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755138 

село Недашківка у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755139 

село Нова Радча у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755140 

село Новий Дорогинь у Народицькому районі у складі 

Народицької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755141 

село Ноздрище у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755142 

село Норинці у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755143 

село Одруби у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755144 

село Оржів у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755145 

село Осика у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755146 

село Радча у Народицькому районі у складі Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Житомирській області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755147 

село Ровба у Народицькому районі у складі Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Житомирській області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755148 

село Рубежівка у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755149 

село Рудня-Базарська у Народицькому районі у складі 

Народицької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755150 

село Савченки у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755151 

село Селець у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755152 

село Сингаї у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755153 

село Славенщина у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 



142 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755154 

село Славковиці у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755155 

село Слобода-В’язівка у Народицькому районі у складі 

Народицької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755156 

село Снитище у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755157 

село Стара Радча у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755158 

село Старий Дорогинь у Народицькому районі у складі 

Народицької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755159 

село Старий Кужіль у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755160 

село Сухарівка у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755161 

село Тичків у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755162 

село Христинівка у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755163 

село Червоне у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755164 

село Яжберень у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06505000000 
Бюджет Народицької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Народицька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1823755165 

село Бабиничі у Народицькому районі у складі Народицької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821155701 

село Валки у Хорошівському районі у складі Новоборівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821155702 

село Гацьківка у Хорошівському районі у складі Новоборівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821155703 

село Ісаківка у Хорошівському районі у складі Новоборівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821155704 

село Кам’яний Брід у Хорошівському районі у складі 

Новоборівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821155705 

село Краснорічка у Хорошівському районі у складі 

Новоборівської селищної об’єднаної територіальної громади у 
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Житомирській області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821155706 

село Кропивня у Хорошівському районі у складі Новоборівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821155707 

село Луковець у Хорошівському районі у складі Новоборівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821155708 

село Небіж у Хорошівському районі у складі Новоборівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821155709 

село Рудня-Гацьківка у Хорошівському районі у складі 

Новоборівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821155710 

село Рудня-Фасова у Хорошівському районі у складі 

Новоборівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821155711 

село Старий Бобрик у Хорошівському районі у складі 

Новоборівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821155712 

село Томашівка у Хорошівському районі у складі Новоборівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821155713 

село Турчинка у Хорошівському районі у складі Новоборівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821155714 

село Фасова у Хорошівському районі у складі Новоборівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821155715 

село Хичів у Хорошівському районі у складі Новоборівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821155716 

село Ягодинка у Хорошівському районі у складі Новоборівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06506000000 
Бюджет Новоборівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новоборівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821155717 

село Ягодинка Друга у Хорошівському районі у складі 

Новоборівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06508000000 
Бюджет Тетерівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тетерівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822087202 

село Буки у Житомирському районі у складі Тетерівської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Житомирській області 

06 2 ss(g)               06508000000 
Бюджет Тетерівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тетерівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822087203 

село Дениші у Житомирському районі у складі Тетерівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06508000000 
Бюджет Тетерівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тетерівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822087204 

село Катеринівка у Житомирському районі у складі Тетерівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06508000000 
Бюджет Тетерівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тетерівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822087205 

село Корчак у Житомирському районі у складі Тетерівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06508000000 
Бюджет Тетерівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тетерівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822087206 

село Михайлівка у Житомирському районі у складі Тетерівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 
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06 2 ss(g)               06508000000 
Бюджет Тетерівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тетерівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822087207 

село Нова Рудня у Житомирському районі у складі Тетерівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06508000000 
Бюджет Тетерівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тетерівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822087208 

село Перлявка у Житомирському районі у складі Тетерівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06508000000 
Бюджет Тетерівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тетерівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822087209 

село Руденька у Житомирському районі у складі Тетерівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06508000000 
Бюджет Тетерівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тетерівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822087210 

село Тригір’я у Житомирському районі у складі Тетерівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06508000000 
Бюджет Тетерівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тетерівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822087211 

село Улянівка у Житомирському районі у складі Тетерівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06510000000 
Бюджет Корнинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Корнинська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824755404 

село Лисівка у Попільнянському районі у складі Корнинської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06510000000 
Бюджет Корнинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Корнинська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824755405 

село Лучин у Попільнянському районі у складі Корнинської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06510000000 
Бюджет Корнинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Корнинська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824755406 

село Мишерине у Попільнянському районі у складі Корнинської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06510000000 
Бюджет Корнинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Корнинська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824755408 

село Сущанка у Попільнянському районі у складі Корнинської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06510000000 
Бюджет Корнинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Корнинська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1824755409 

село Турбівка у Попільнянському районі у складі Корнинської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822510102 

село Антонівка у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822510104 

село Більківці у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822510105 

село Борок у Коростишівському районі у складі Коростишівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822510106 

село Браженець у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822510107 

село Видумка у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822510108 

село Вишневе у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822510109 

село Віленька у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 
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06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822510111 

село Вільнянка у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822510112 

село Голубівка у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822510113 

село Грубське у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822510114 

село Єлизаветівка у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822510115 

село Здвижка у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822510116 

село Квітневе у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822510117 

село Козак у Коростишівському районі у складі Коростишівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822510119 

село Красилівка у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822510120 

село Кропивня у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822510121 

село Онишпіль у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822510122 

село Продубіївка у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822510123 

село Радівка у Коростишівському районі у складі Коростишівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822510124 

село Семенівка у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822510126 

село Струцівка у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822510127 

село Царівка у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06512000000 
Бюджет Коростишівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Коростишівська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1822510128 

село Щигліївка у Коростишівському районі у складі 

Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06515000000 
Бюджет Городницької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Городницька селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824055601 

село Анастасівка у Новоград-Волинському районі у складі 

Городницької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 
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06 2 ss(g)               06515000000 
Бюджет Городницької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Городницька селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824055603 

село Брониця у Новоград-Волинському районі у складі 

Городницької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06515000000 
Бюджет Городницької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Городницька селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824055604 

село Дубники у Новоград-Волинському районі у складі 

Городницької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06515000000 
Бюджет Городницької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Городницька селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824055605 

село Кленова у Новоград-Волинському районі у складі 

Городницької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06515000000 
Бюджет Городницької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Городницька селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824055606 

село Липине у Новоград-Волинському районі у складі 

Городницької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06515000000 
Бюджет Городницької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Городницька селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824055607 

село Лучиця у Новоград-Волинському районі у складі 

Городницької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06515000000 
Бюджет Городницької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Городницька селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824055608 

село Мала Анастасівка у Новоград-Волинському районі у складі 

Городницької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06515000000 
Бюджет Городницької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Городницька селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824055609 

село Перелісок у Новоград-Волинському районі у складі 

Городницької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06515000000 
Бюджет Городницької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Городницька селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824055610 

село Перелісянка у Новоград-Волинському районі у складі 

Городницької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06515000000 
Бюджет Городницької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Городницька селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824055611 

село Прихід у Новоград-Волинському районі у складі 

Городницької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06515000000 
Бюджет Городницької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Городницька селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824055612 

село Червона Воля у Новоград-Волинському районі у складі 

Городницької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06518000000 
Бюджет Миропільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Миропільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821455602 

село Колодяжне у Романівському районі у складі Миропільської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06518000000 
Бюджет Миропільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Миропільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821455603 

село Мала Козара у Романівському районі у складі Миропільської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06518000000 
Бюджет Миропільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Миропільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821455604 

село Олександрівка у Романівському районі у складі 

Миропільської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06518000000 
Бюджет Миропільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Миропільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
1821455605 

село Пилипо-Кошара у Романівському районі у складі 

Миропільської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822386011 

село Бондарівка у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822386012 

селище Броди у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822386013 

село Велень у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 
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06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822386015 

село Вишневе у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822386016 

село Гулянка у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822386017 

село Жабче у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822386019 

село Іванопіль у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822386020 

село Калинівка у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822386022 

село Красногірка у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822386023 

село Купище у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822386027 

село Мошківка у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822386028 

селище Нова Ушиця у Коростенському районі у складі 

Ушомирської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822386029 

село Охотівка у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822386030 

село Першотравневе у Коростенському районі у складі 

Ушомирської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Житомирській області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822386031 

село Поліське у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822386032 

село Ришавка у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822386034 

село Рудня у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06531000000 
Бюджет Ушомирської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ушомирська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
1822386035 

село Ушиця у Коростенському районі у складі Ушомирської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824287306 

село Білка у Овруцькому районі у складі Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Житомирській області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824287307 

село Верпа у Овруцькому районі у складі Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Житомирській області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824287308 

село Возлякове у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 



148 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824287309 

село Возничі у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824287310 

село Городець у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824287311 

село Кованка у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824287312 

село Козулі у Овруцькому районі у складі Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Житомирській області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824287313 

село Кошечки у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824287314 

село Листвин у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824287315 

село Лучанки у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824287316 

село Мацьки у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824287317 

село Можари у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824287318 

село Нова Рудня у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824287319 

село Переброди у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824287320 

село Побичі у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824287321 

село Рокитне у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824287322 

село Сирниця у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824287323 

село Усове у Овруцькому районі у складі Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Житомирській області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824287324 

село Червонка у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 
Бюджет Словечанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Словечанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
1824287325 

село Червоносілка у Овруцькому районі у складі Словечанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

06 2 ss(g)               06537000000 Бюджет Словечанської сільської Словечанська сільська рада 1824287326 село Черевки у Овруцькому районі у складі Словечанської 
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об’єднаної територіальної громади об’єднаної територіальної громади сільської об’єднаної територіальної громади у Житомирській 

області 

07 2 ss(g)               07501000000 
Бюджет Вільховецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вільховецька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2124485804 

село Вільхівці-Лази у Тячівському районі у складі Вільховецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07501000000 
Бюджет Вільховецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вільховецька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2124485805 

село Добрянське у Тячівському районі у складі Вільховецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07501000000 
Бюджет Вільховецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Вільховецька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2124485806 

село Ракове у Тячівському районі у складі Вільховецької сільської 

об’єднаної територіальної громади у Закарпатській області 

07 2 ss(g)               07502000000 
Бюджет Тячівської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тячівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124410102 

село Лази у Тячівському районі у складі Тячівської міської 

об’єднаної територіальної громади у Закарпатській області 

07 2 ss(g)               07502000000 
Бюджет Тячівської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тячівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124410103 

село Округла у Тячівському районі у складі Тячівської міської 

об’єднаної територіальної громади у Закарпатській області 

07 2 ss(g)               07502000000 
Бюджет Тячівської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тячівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124410104 

село Руське Поле у Тячівському районі у складі Тячівської міської 

об’єднаної територіальної громади у Закарпатській області 

07 2 ss(g)               07503000000 
Бюджет Полянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Полянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124084403 

село Оленьово у Свалявському районі у складі Полянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07503000000 
Бюджет Полянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Полянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124084404 

село Павлово у Свалявському районі у складі Полянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07503000000 
Бюджет Полянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Полянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124084405 

село Плоске у Свалявському районі у складі Полянської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Закарпатській області 

07 2 ss(g)               07503000000 
Бюджет Полянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Полянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124084406 

село Плоский Потік у Свалявському районі у складі Полянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07503000000 
Бюджет Полянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Полянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124084407 

село Родниківка у Свалявському районі у складі Полянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07503000000 
Бюджет Полянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Полянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124084408 

село Родникова Гута у Свалявському районі у складі Полянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07503000000 
Бюджет Полянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Полянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124084409 

село Яківське у Свалявському районі у складі Полянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07504000000 
Бюджет Іршавської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Іршавська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2121910102 

село Лоза у Іршавському районі у складі Іршавської міської 

об’єднаної територіальної громади у Закарпатській області 

07 2 ss(g)               07505000000 
Бюджет Перечинської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Перечинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2123210101 

село Ворочово у Перечинському районі у складі Перечинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській області 

07 2 ss(g)               07505000000 
Бюджет Перечинської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Перечинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2123210102 

село Зарічово у Перечинському районі у складі Перечинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській області 

07 2 ss(g)               07505000000 
Бюджет Перечинської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Перечинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2123210103 

село Сімер у Перечинському районі у складі Перечинської міської 

об’єднаної територіальної громади у Закарпатській області 

07 2 ss(g)               07505000000 
Бюджет Перечинської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Перечинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2123210104 

село Сімерки у Перечинському районі у складі Перечинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській області 

07 2 ss(g)               07506000000 
Бюджет Баранинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Баранинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124880305 

село Великі Лази в Ужгородському районі у складі Баранинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07506000000 
Бюджет Баранинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Баранинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124880306 

село Стрипа в Ужгородському районі у складі Баранинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 
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області 

07 2 ss(g)               07506000000 
Бюджет Баранинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Баранинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124880307 

село Холмець в Ужгородському районі у складі Баранинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07506000000 
Бюджет Баранинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Баранинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124880308 

село Циганівці в Ужгородському районі у складі Баранинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

07 2 ss(g)               07506000000 
Бюджет Баранинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Баранинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2124880309 

село Ярок в Ужгородському районі у складі Баранинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Закарпатській 

області 

08 2 ss(g)               08501000000 
Бюджет Берестівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Берестівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320681004 

село Глодове у Бердянському районі у складі Берестівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08501000000 
Бюджет Берестівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Берестівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320681005 

село Калайтанівка у Бердянському районі у складі Берестівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08501000000 
Бюджет Берестівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Берестівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320681006 

село Малинівка у Бердянському районі у складі Берестівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08501000000 
Бюджет Берестівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Берестівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320681007 

село Миколаївка у Бердянському районі у складі Берестівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08501000000 
Бюджет Берестівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Берестівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320681008 

село Новоіванівка у Бердянському районі у складі Берестівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08501000000 
Бюджет Берестівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Берестівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320681009 

село Новосолдатське у Бердянському районі у складі 

Берестівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08501000000 
Бюджет Берестівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Берестівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320681010 

село Радивонівка у Бердянському районі у складі Берестівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08501000000 
Бюджет Берестівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Берестівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320681011 

село Троїцьке у Бердянському районі у складі Берестівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08502000000 
Бюджет Веселівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321255104 

село Авангард у Веселівському районі у складі Веселівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08502000000 
Бюджет Веселівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321255105 

село Далеке у Веселівському районі у складі Веселівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08502000000 
Бюджет Веселівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321255106 

село Мала Михайлівка у Веселівському районі у складі 

Веселівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08502000000 
Бюджет Веселівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321255107 

село Озерне у Веселівському районі у складі Веселівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08502000000 
Бюджет Веселівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321255108 

село Широке у Веселівському районі у складі Веселівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08503000000 
Бюджет Комиш-Зорянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комиш-Зорянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322755401 

село Білоцерківка у Більмацькому районі у складі Комиш-

Зорянської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08503000000 
Бюджет Комиш-Зорянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комиш-Зорянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322755402 

село Благовіщенка у Більмацькому районі у складі Комиш-

Зорянської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08503000000 
Бюджет Комиш-Зорянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комиш-Зорянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322755403 

село Ланцеве у Більмацькому районі у складі Комиш-Зорянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08503000000 
Бюджет Комиш-Зорянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комиш-Зорянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322755404 

село Новокам’янка у Більмацькому районі у складі Комиш-

Зорянської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08503000000 
Бюджет Комиш-Зорянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комиш-Зорянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322755405 

село Руденка у Більмацькому районі у складі Комиш-Зорянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 
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08 2 ss(g)               08503000000 
Бюджет Комиш-Зорянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комиш-Зорянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322755406 

село Тернове у Більмацькому районі у складі Комиш-Зорянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08503000000 
Бюджет Комиш-Зорянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комиш-Зорянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322755407 

село Труженка у Більмацькому районі у складі Комиш-Зорянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08503000000 
Бюджет Комиш-Зорянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комиш-Зорянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322755408 

село Черешневе у Більмацькому районі у складі Комиш-

Зорянської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08503000000 
Бюджет Комиш-Зорянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комиш-Зорянська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322755409 

село Шевченківське у Більмацькому районі у складі Комиш-

Зорянської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08504000000 
Бюджет Преображенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Преображенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323987804 

село Василівське у Оріхівському районі у складі Преображенської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08504000000 
Бюджет Преображенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Преображенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323987805 

село Вільнянка у Оріхівському районі у складі Преображенської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08504000000 
Бюджет Преображенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Преображенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323987806 

село Єгорівка у Оріхівському районі у складі Преображенської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08504000000 
Бюджет Преображенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Преображенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323987807 

село Микільське у Оріхівському районі у складі Преображенської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08504000000 
Бюджет Преображенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Преображенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323987808 

село Новоселівка у Оріхівському районі у складі Преображенської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08504000000 
Бюджет Преображенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Преображенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323987809 

село Новосолошине у Оріхівському районі у складі 

Преображенської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08504000000 
Бюджет Преображенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Преображенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323987810 

село Обще у Оріхівському районі у складі Преображенської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08504000000 
Бюджет Преображенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Преображенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323987811 

село Омельник у Оріхівському районі у складі Преображенської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08504000000 
Бюджет Преображенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Преображенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323987812 

село Свобода у Оріхівському районі у складі Преображенської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08504000000 
Бюджет Преображенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Преображенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323987813 

село Тимошівка у Оріхівському районі у складі Преображенської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08504000000 
Бюджет Преображенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Преображенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323987814 

село Червоний Яр у Оріхівському районі у складі 

Преображенської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08504000000 
Бюджет Преображенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Преображенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323987815 

село Широке у Оріхівському районі у складі Преображенської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08505000000 
Бюджет Смирновської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Смирновська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322787004 

село Верхньодрагунське у Більмацькому районі у складі 

Смирновської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08505000000 
Бюджет Смирновської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Смирновська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322787005 

село Діброва у Більмацькому районі у складі Смирновської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08505000000 
Бюджет Смирновської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Смирновська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322787006 

село Зелений Гай у Більмацькому районі у складі Смирновської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08505000000 
Бюджет Смирновської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Смирновська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322787007 

село Зразкове у Більмацькому районі у складі Смирновської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08505000000 
Бюджет Смирновської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Смирновська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322787008 

село Титове у Більмацькому районі у складі Смирновської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08506000000 
Бюджет Воскресенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Воскресенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2324287903 

село Кінські Роздори у Пологівському районі у складі 

Воскресенської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08506000000 Бюджет Воскресенської сільської Воскресенська сільська рада 2324287904 село Лозове у Пологівському районі у складі Воскресенської 
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об’єднаної територіальної громади об’єднаної територіальної громади сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08506000000 
Бюджет Воскресенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Воскресенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2324287905 

селище Магедове у Пологівському районі у складі Воскресенської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08507000000 
Бюджет Долинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Долинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2322183508 

село Нижня Хортиця у Запорізькому районі у складі Долинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08507000000 
Бюджет Долинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Долинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2322183509 

село Розумівка у Запорізькому районі у складі Долинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08508000000 
Бюджет Приморської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Приморська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2324810105 

село Преслав у Приморському районі у складі Приморської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323955403 

село Блакитне у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323955404 

село Веселе у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323955405 

село Вільне у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323955406 

село Дружне у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323955407 

село Дудникове у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323955408 

село Жовта Круча у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323955409 

село Жовтеньке у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323955410 

село Запасне у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323955411 

селище Зарічне у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323955412 

селище Калинівка у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323955413 

селище Кирпотине у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323955414 

село Кущове у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323955415 

село Магдалинівка у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323955416 

село Новобойківське у Оріхівському районі у складі 

Комишуваської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323955417 

село Новоіванівка у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323955418 

село Новомихайлівка у Оріхівському районі у складі 

Комишуваської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323955419 

село Новорозівка у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323955420 

селище Новотавричеське у Оріхівському районі у складі у 

Оріхівському районі у складі Комишуваської селищної об’єднаної 

територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323955421 

село Новотроїцьке у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 
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08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323955422 

село Новояковлівка у Оріхівському районі у складі 

Комишуваської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323955423 

село Оленівка у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323955424 

село Славне у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323955425 

село Тарасівка у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323955426 

село Трудолюбівка у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323955427 

село Трудооленівка у Оріхівському районі у складі 

Комишуваської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323955428 

село Щасливе у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08509000000 
Бюджет Комишуваської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Комишуваська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323955429 

село Ясна Поляна у Оріхівському районі у складі Комишуваської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08513000000 
Бюджет Малотокмачанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Малотокмачанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323982502 

село Білогір’я у Оріхівському районі у складі Малотокмачанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08513000000 
Бюджет Малотокмачанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Малотокмачанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323982503 

село Лугівське у Оріхівському районі у складі Малотокмачанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08513000000 
Бюджет Малотокмачанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Малотокмачанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323982504 

село Новопокровка у Оріхівському районі у складі 

Малотокмачанської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08516000000 
Бюджет Таврійської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Таврійська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323981503 

село Юрківка у Оріхівському районі у складі Таврійської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08518000000 
Бюджет Оріхівської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Оріхівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323910101 

село Копані у Оріхівському районі у складі Оріхівської міської 

об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08518000000 
Бюджет Оріхівської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Оріхівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323910102 

село Мирне у Оріхівському районі у складі Оріхівської міської 

об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08518000000 
Бюджет Оріхівської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Оріхівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323910103 

село Нестерянка у Оріхівському районі у складі Оріхівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08518000000 
Бюджет Оріхівської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Оріхівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323910104 

село Новоандріївка у Оріхівському районі у складі Оріхівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08518000000 
Бюджет Оріхівської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Оріхівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323910105 

село Новоданилівка у Оріхівському районі у складі Оріхівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08518000000 
Бюджет Оріхівської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Оріхівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323910106 

село Новопавлівка у Оріхівському районі у складі Оріхівської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08518000000 
Бюджет Оріхівської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Оріхівська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323910107 

село Щербаки у Оріхівському районі у складі Оріхівської міської 

об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555108 

село Благодатне у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555109 

село Богданівка у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555110 

село Бойове у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555111 

село Верхній Токмак у Чернігівському районі у складі 

Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 
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08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555112 

село Владівка у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555113 

село Довге у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555114 

село Замістя у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555115 

село Зелений Яр у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555116 

село Зоря у Чернігівському районі у складі Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555117 

село Ільїне у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555118 

село Калинівка у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555119 

село Кам’янка у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555120 

село Квіткове у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555121 

селище Красне у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555122 

село Крижчене у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555123 

село Ланкове у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555124 

село Мокрий Став у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555125 

село Нижній Токмак у Чернігівському районі у складі 

Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555126 

село Новоказанкувате у Чернігівському районі у складі 

Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555127 

село Новомихайлівка у Чернігівському районі у складі 

Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555128 

село Новополтавка у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555129 

село Обіточне у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555130 

село Олександрівка у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555131 

село Петропавлівка у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555132 

село Просторе у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555133 

село Розівка у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555134 

село Салтичія у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 Бюджет Чернігівської селищної Чернігівська селищна рада об’єднаної 2325555135 село Степове у Чернігівському районі у складі Чернігівської 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555136 

селище Стульневе у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555137 

село Стульневе у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555138 

село Тарасівка у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555139 

село Хмельницьке у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555140 

село Широкий Яр у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08520000000 
Бюджет Чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Чернігівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2325555141 

село Балашівка у Чернігівському районі у складі Чернігівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321810102 

село Гуляйпільське у Гуляйпільському районі у складі 

Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321810103 

село Дорожнянка у Гуляйпільському районі у складі 

Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321810104 

село Загірне у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321810106 

село Зелене у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321810108 

село Красногірське у Гуляйпільському районі у складі 

Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321810109 

село Мирне у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321810110 

село Нове у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321810112 

село Нововасилівське у Гуляйпільському районі у складі 

Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321810113 

село Новогригорівка у Гуляйпільському районі у складі 

Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321810114 

село Новоіванівка у Гуляйпільському районі у складі 

Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321810115 

село Новомиколаївка у Гуляйпільському районі у складі 

Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321810116 

село Новоуспенівське у Гуляйпільському районі у складі 

Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321810117 

село Обратне у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321810118 

село Павлівка у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321810119 

село Привільне у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 
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08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321810120 

село Рибне у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321810121 

село Рівнопілля у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321810122 

село Святопетрівка у Гуляйпільському районі у складі 

Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321810123 

село Солодке у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321810124 

село Староукраїнка у Гуляйпільському районі у складі 

Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321810125 

село Степанівка у Гуляйпільському районі у складі 

Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321810126 

село Темирівка у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321810127 

село Успенівка у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321810128 

село Чарівне у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321810129 

село Червоне у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08521000000 
Бюджет Гуляйпільської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Гуляйпільська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2321810130 

село Яблукове у Гуляйпільському районі у складі Гуляйпільської 

міської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08524000000 
Бюджет Водянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Водянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2322482402 

село Дніпровка у Кам’янсько-Дніпровському районі у складі 

Водянської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08524000000 
Бюджет Водянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Водянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2322482403 

селище Заповітне у Кам’янсько-Дніпровському районі у складі 

Водянської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08524000000 
Бюджет Водянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Водянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2322482404 

село Мічуріна у Кам’янсько-Дніпровському районі у складі 

Водянської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08524000000 
Бюджет Водянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Водянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2322482405 

село Нововодяне у Кам’янсько-Дніпровському районі у складі 

Водянської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08524000000 
Бюджет Водянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Водянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2322482406 

село Новоукраїнка у Кам’янсько-Дніпровському районі у складі 

Водянської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08524000000 
Бюджет Водянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Водянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2322482407 

село Примірне у Кам’янсько-Дніпровському районі у складі 

Водянської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08524000000 
Бюджет Водянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Водянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2322482408 

село Степове у Кам’янсько-Дніпровському районі у складі 

Водянської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08526000000 
Бюджет Новоуспенівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоуспенівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321285703 

село Білівське у Веселівському районі у складі Новоуспенівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08526000000 
Бюджет Новоуспенівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоуспенівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321285704 

село Братолюбівка у Веселівському районі у складі 

Новоуспенівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 
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08 2 ss(g)               08526000000 
Бюджет Новоуспенівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоуспенівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321285705 

село Веселе у Веселівському районі у складі Новоуспенівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08526000000 
Бюджет Новоуспенівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоуспенівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321285706 

село Восход у Веселівському районі у складі Новоуспенівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08526000000 
Бюджет Новоуспенівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоуспенівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321285707 

село Запоріжжя у Веселівському районі у складі Новоуспенівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08526000000 
Бюджет Новоуспенівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоуспенівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321285708 

село Матвіївка у Веселівському районі у складі Новоуспенівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08526000000 
Бюджет Новоуспенівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоуспенівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321285709 

селище Таврія у Веселівському районі у складі Новоуспенівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08529000000 
Бюджет Воздвижівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Воздвижівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321881004 

село Верхня Терса у Гуляйпільському районі у складі 

Воздвижівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08529000000 
Бюджет Воздвижівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Воздвижівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321881005 

село Гірке у Гуляйпільському районі у складі Воздвижівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08529000000 
Бюджет Воздвижівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Воздвижівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321881006 

село Долинка у Гуляйпільському районі у складі Воздвижівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08529000000 
Бюджет Воздвижівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Воздвижівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321881007 

село Копані у Гуляйпільському районі у складі Воздвижівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08529000000 
Бюджет Воздвижівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Воздвижівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321881008 

село Криничне у Гуляйпільському районі у складі Воздвижівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08529000000 
Бюджет Воздвижівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Воздвижівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321881009 

село Рівне у Гуляйпільському районі у складі Воздвижівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08529000000 
Бюджет Воздвижівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Воздвижівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2321881010 

село Цвіткове у Гуляйпільському районі у складі Воздвижівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08530000000 
Бюджет Плодородненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Плодородненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323385506 

село Мар’янівка у Михайлівському районі у складі 

Плодородненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08530000000 
Бюджет Плодородненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Плодородненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323385507 

село Миколаївка у Михайлівському районі у складі 

Плодородненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08530000000 
Бюджет Плодородненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Плодородненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323385508 

село Молодіжне у Михайлівському районі у складі 

Плодородненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08530000000 
Бюджет Плодородненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Плодородненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323385509 

село Новомиколаївка у Михайлівському районі у складі 

Плодородненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08530000000 
Бюджет Плодородненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Плодородненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323385510 

село Олександрівка у Михайлівському районі у складі 

Плодородненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08530000000 
Бюджет Плодородненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Плодородненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323385511 

село Підгірне у Михайлівському районі у складі 

Плодородненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08530000000 
Бюджет Плодородненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Плодородненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323385512 

село Солодке у Михайлівському районі у складі 

Плодородненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08532000000 
Бюджет Кирилівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Кирилівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355402 

село Атманай у Якимівському районі у складі Кирилівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08532000000 
Бюджет Кирилівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Кирилівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355404 

село Вовче у Якимівському районі у складі Кирилівської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08532000000 Бюджет Кирилівської селищної Кирилівська селищна рада об’єднаної 2320355406 село Косих у Якимівському районі у складі Кирилівської 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08532000000 
Бюджет Кирилівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Кирилівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355407 

село Нове у Якимівському районі у складі Кирилівської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08532000000 
Бюджет Кирилівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Кирилівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355408 

село Охрімівка у Якимівському районі у складі Кирилівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08532000000 
Бюджет Кирилівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Кирилівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355409 

село Солоне у Якимівському районі у складі Кирилівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355101 

село Андріївка у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355102 

село Богатир у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355103 

село Весняне у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355104 

село Вовчанське у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355105 

село Володимирівка у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355106 

село В’язівка у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355107 

село Гвардійське у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355108 

село Давидівка у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355109 

село Дружба у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355110 

село Зернове у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355111 

село Зірка у Якимівському районі у складі Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355112 

селище Максима Горького у Якимівському районі у складі 

Якимівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355113 

село Мала Тернівка у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355114 

село Мирне у Якимівському районі у складі Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355116 

село Олександрівка у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355117 

село Перемога у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355118 

селище Переможне у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355119 

село Петрівка у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355120 

село Радивонівка у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355121 

село Розівка у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355122 

село Степове у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 
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08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355123 

село Таврійське у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355124 

село Тимофіївка у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355125 

селище Трудове у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355126 

село Червоне у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355127 

село Чорноземне у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355128 

село Шевченка у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355129 

село Шелюги у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355130 

село Юр’ївка у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08533000000 
Бюджет Якимівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Якимівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2320355131 

селище Якимівське у Якимівському районі у складі Якимівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08535000000 
Бюджет Благовіщенської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Благовіщенська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322480503 

село Іванівка у Кам’янсько-Дніпровському районі у складі 

Благовіщенської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08536000000 
Бюджет Новоолексіївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоолексіївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2324883903 

село Калинівка у Приморському районі у складі Новоолексіївської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08536000000 
Бюджет Новоолексіївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоолексіївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2324883904 

село Мануйлівка у Приморському районі у складі 

Новоолексіївської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08536000000 
Бюджет Новоолексіївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоолексіївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2324883905 

село Петрівка у Приморському районі у складі Новоолексіївської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08537000000 
Бюджет Михайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Михайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323355106 

село Бурчак у Михайлівському районі у складі Михайлівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08537000000 
Бюджет Михайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Михайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2323355107 

село Тимошівка у Михайлівському районі у складі Михайлівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08540000000 
Бюджет Новоукраїнської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоукраїнська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322785405 

село Самійлівка у Більмацькому районі у складі Новоукраїнської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08540000000 
Бюджет Новоукраїнської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоукраїнська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322785406 

село Світле у Більмацькому районі у складі Новоукраїнської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08540000000 
Бюджет Новоукраїнської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоукраїнська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322785407 

село Сміле у Більмацькому районі у складі Новоукраїнської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08540000000 
Бюджет Новоукраїнської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоукраїнська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2322785408 

село Червоноселівка у Більмацькому районі у складі 

Новоукраїнської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323386610 

село Барвінівка у Михайлівському районі у складі Роздольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323386611 

село Високе у Михайлівському районі у складі Роздольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323386612 

село Водне у Михайлівському районі у складі Роздольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323386613 

село Володимирівка у Михайлівському районі у складі 

Роздольської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 
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08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323386614 

село Дніпровка у Михайлівському районі у складі Роздольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323386615 

село Лиманівка у Михайлівському районі у складі Роздольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323386616 

село Любимівка у Михайлівському районі у складі Роздольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323386617 

село Рівне у Михайлівському районі у складі Роздольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323386618 

село Садове у Михайлівському районі у складі Роздольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323386619 

село Солов’ївка у Михайлівському районі у складі Роздольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323386620 

село Суворе у Михайлівському районі у складі Роздольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323386621 

село Тракторне у Михайлівському районі у складі Роздольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323386622 

село Трудолюбимівка у Михайлівському районі у складі 

Роздольської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Запорізькій області 

08 2 ss(g)               08542000000 
Бюджет Роздольської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Роздольська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2323386623 

село Українка у Михайлівському районі у складі Роздольської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Запорізькій області 

09 2 ss(g)               09501000000 
Бюджет Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхнянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622880802 

село Болохів у Калуському районі у складі Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09501000000 
Бюджет Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхнянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622880803 

село Вилки у Калуському районі у складі Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09501000000 
Бюджет Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхнянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622880804 

село Гуменів у Калуському районі у складі Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09501000000 
Бюджет Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхнянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622880806 

село Довгий Войнилів у Калуському районі у складі Верхнянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09501000000 
Бюджет Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхнянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622880807 

село Завадка у Калуському районі у складі Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09501000000 
Бюджет Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхнянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622880808 

село Збора у Калуському районі у складі Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09501000000 
Бюджет Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхнянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622880809 

село Кулинка у Калуському районі у складі Верхнянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09501000000 
Бюджет Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхнянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622880810 

село Негівці у Калуському районі у складі Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09501000000 
Бюджет Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхнянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622880811 

село Станькова у Калуському районі у складі Верхнянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09501000000 
Бюджет Верхнянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Верхнянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622880812 

село Степанівка у Калуському районі у складі Верхнянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09502000000 
Бюджет Печеніжинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Печеніжинська рада селищна 

об’єднаної територіальної громади 
2623255701 

село Кийданці у Коломийському районі у складі Печеніжинської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09502000000 
Бюджет Печеніжинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Печеніжинська рада селищна 

об’єднаної територіальної громади 
2623255702 

село Княждвір у Коломийському районі у складі Печеніжинської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 
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09 2 ss(g)               09502000000 
Бюджет Печеніжинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Печеніжинська рада селищна 

об’єднаної територіальної громади 
2623255703 

село Малий Ключів у Коломийському районі у складі 

Печеніжинської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09502000000 
Бюджет Печеніжинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Печеніжинська рада селищна 

об’єднаної територіальної громади 
2623255704 

село Марківка у Коломийському районі у складі Печеніжинської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09502000000 
Бюджет Печеніжинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Печеніжинська рада селищна 

об’єднаної територіальної громади 
2623255705 

село Молодятин у Коломийському районі у складі 

Печеніжинської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09502000000 
Бюджет Печеніжинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Печеніжинська рада селищна 

об’єднаної територіальної громади 
2623255706 

село Рунгури у Коломийському районі у складі Печеніжинської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09502000000 
Бюджет Печеніжинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Печеніжинська рада селищна 

об’єднаної територіальної громади 
2623255707 

село Слобода у Коломийському районі у складі Печеніжинської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09502000000 
Бюджет Печеніжинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Печеніжинська рада селищна 

об’єднаної територіальної громади 
2623255708 

село Сопів у Коломийському районі у складі Печеніжинської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09503000000 

Бюджет Старобогородчанської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Старобогородчанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2620488603 

село Гринівка у Богородчанському районі у складі 

Старобогородчанської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09503000000 

Бюджет Старобогородчанської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Старобогородчанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2620488604 

село Лесівка у Богородчанському районі у складі 

Старобогородчанської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09503000000 

Бюджет Старобогородчанської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Старобогородчанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2620488605 

село Нивочин у Богородчанському районі у складі 

Старобогородчанської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09505000000 
Бюджет Тлумацької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тлумацька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625610101 

село Бортники у Тлумацькому районі у складі Тлумацької міської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09505000000 
Бюджет Тлумацької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тлумацька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625610102 

село Братишів у Тлумацькому районі у складі Тлумацької міської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09505000000 
Бюджет Тлумацької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тлумацька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625610103 

село Вікняни у Тлумацькому районі у складі Тлумацької міської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09505000000 
Бюджет Тлумацької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тлумацька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625610104 

село Гринівці у Тлумацькому районі у складі Тлумацької міської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09505000000 
Бюджет Тлумацької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тлумацька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625610105 

село Загір’я у Тлумацькому районі у складі Тлумацької міської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09505000000 
Бюджет Тлумацької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тлумацька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625610106 

село Колінці у Тлумацькому районі у складі Тлумацької міської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09505000000 
Бюджет Тлумацької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тлумацька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625610107 

село Королівка у Тлумацькому районі у складі Тлумацької міської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09505000000 
Бюджет Тлумацької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тлумацька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625610108 

село Надорожна у Тлумацькому районі у складі Тлумацької 

міської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09505000000 
Бюджет Тлумацької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тлумацька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625610109 

село Остриня у Тлумацькому районі у складі Тлумацької міської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09505000000 
Бюджет Тлумацької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тлумацька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625610110 

село Прибилів у Тлумацькому районі у складі Тлумацької міської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09505000000 
Бюджет Тлумацької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тлумацька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625610111 

село Пужники у Тлумацькому районі у складі Тлумацької міської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09505000000 Бюджет Тлумацької міської об’єднаної Тлумацька міська рада об’єднаної 2625610112 село Тарасівка у Тлумацькому районі у складі Тлумацької міської 
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територіальної громади територіальної громади об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09506000000 
Бюджет Більшівцівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Більшівцівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2621255302 

село Жалибори у Галицькому районі у складі Більшівцівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09506000000 
Бюджет Більшівцівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Більшівцівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2621255303 

село Загір’я Кукільницьке у Галицькому районі у складі 

Більшівцівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09506000000 
Бюджет Більшівцівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Більшівцівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2621255304 

село Кінашів у Галицькому районі у складі Більшівцівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09506000000 
Бюджет Більшівцівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Більшівцівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2621255305 

село Кукільники у Галицькому районі у складі Більшівцівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09506000000 
Бюджет Більшівцівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Більшівцівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2621255306 

село Курів у Галицькому районі у складі Більшівцівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09506000000 
Бюджет Більшівцівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Більшівцівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2621255307 

село Нараївка у Галицькому районі у складі Більшівцівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09506000000 
Бюджет Більшівцівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Більшівцівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2621255308 

село Поділля у Галицькому районі у складі Більшівцівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09506000000 
Бюджет Більшівцівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Більшівцівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2621255309 

село Яблунів у Галицькому районі у складі Більшівцівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09507000000 
Бюджет Витвицької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Витвицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622080503 

село Кальна у Долинському районі у складі Витвицької сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09507000000 
Бюджет Витвицької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Витвицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622080504 

село Липа у Долинському районі у складі Витвицької сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09507000000 
Бюджет Витвицької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Витвицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622080505 

село Лужки у Долинському районі у складі Витвицької сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09507000000 
Бюджет Витвицької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Витвицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622080506 

село Розточки у Долинському районі у складі Витвицької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09507000000 
Бюджет Витвицької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Витвицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622080507 

село Слобода-Болехівська у Долинському районі у складі 

Витвицької сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-

Франківській області 

09 2 ss(g)               09507000000 
Бюджет Витвицької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Витвицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622080508 

село Станківці у Долинському районі у складі Витвицької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09507000000 
Бюджет Витвицької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Витвицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622080509 

село Церковна у Долинському районі у складі Витвицької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09508000000 
Бюджет Космацької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Космацька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2623684002 

село Брустурів у Косівському районі у складі Космацької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09508000000 
Бюджет Космацької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Космацька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2623684003 

село Прокурава у Косівському районі у складі Космацької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09512000000 
Бюджет Олешанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Олешанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625686203 

село Будзин у Тлумацькому районі у складі Олешанської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 
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09 2 ss(g)               09512000000 
Бюджет Олешанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Олешанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625686204 

село Делева у Тлумацькому районі у складі Олешанської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09512000000 
Бюджет Олешанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Олешанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625686205 

село Долина у Тлумацькому районі у складі Олешанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09512000000 
Бюджет Олешанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Олешанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625686206 

село Луг у Тлумацькому районі у складі Олешанської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09512000000 
Бюджет Олешанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Олешанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625686207 

село Мостище у Тлумацькому районі у складі Олешанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09512000000 
Бюджет Олешанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Олешанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625686208 

село Одаїв у Тлумацькому районі у складі Олешанської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09512000000 
Бюджет Олешанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Олешанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625686209 

село Озеряни у Тлумацькому районі у складі Олешанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09512000000 
Бюджет Олешанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Олешанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625686210 

село Суходіл у Тлумацькому районі у складі Олешанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09513000000 
Бюджет Дзвиняцької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Дзвиняцька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2620482402 

село Космач у Богородчанському районі у складі Дзвиняцької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09513000000 
Бюджет Дзвиняцької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Дзвиняцька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2620482403 

село Міжгір’я у Богородчанському районі у складі Дзвиняцької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09513000000 
Бюджет Дзвиняцької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Дзвиняцька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2620482404 

село Росільна у Богородчанському районі у складі Дзвиняцької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09514000000 
Бюджет Рожнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рожнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2623685202 

село Кобаки у Косівському районі у складі Рожнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09514000000 
Бюджет Рожнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рожнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2623685203 

село Рибне у Косівському районі у складі Рожнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09514000000 
Бюджет Рожнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Рожнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2623685204 

село Химчин у Косівському районі у складі Рожнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09518000000 
Бюджет Заболотівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2625255301 

село Вишнівка у Снятинському районі у складі Заболотівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09518000000 
Бюджет Заболотівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2625255302 

село Ганьківці у Снятинському районі у складі Заболотівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09518000000 
Бюджет Заболотівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2625255303 

село Зібранівка у Снятинському районі у складі Заболотівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09518000000 
Бюджет Заболотівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2625255304 

село Іллінці у Снятинському районі у складі Заболотівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09518000000 
Бюджет Заболотівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2625255305 

село Любківці у Снятинському районі у складі Заболотівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09518000000 
Бюджет Заболотівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2625255306 

село Олешків у Снятинському районі у складі Заболотівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 
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09 2 ss(g)               09518000000 
Бюджет Заболотівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2625255307 

село Рожневі Поля у Снятинському районі у складі Заболотівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09518000000 
Бюджет Заболотівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2625255308 

село Рудники у Снятинському районі у складі Заболотівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09518000000 
Бюджет Заболотівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2625255309 

село Троїця у Снятинському районі у складі Заболотівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09518000000 
Бюджет Заболотівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2625255310 

село Тростянець у Снятинському районі у складі Заболотівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09518000000 
Бюджет Заболотівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
2625255311 

село Шевченкове у Снятинському районі у складі Заболотівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09519000000 
Бюджет Ямницької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ямницька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625888602 

село Павлівка у Тисменицькому районі у складі Ямницької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09519000000 
Бюджет Ямницької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ямницька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625888603 

село Сілець у Тисменицькому районі у складі Ямницької сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09519000000 
Бюджет Ямницької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ямницька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2625888604 

село Тязів у Тисменицькому районі у складі Ямницької сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09523000000 
Бюджет Спаської сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Спаська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2624885504 

село Луги у Рожнятівському районі у складі Спаської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09526000000 
Бюджет Букачівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Букачівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2624455304 

село Вишнів у Рогатинському районі у складі Букачівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09526000000 
Бюджет Букачівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Букачівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2624455305 

село Журавеньки у Рогатинському районі у складі Букачівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09526000000 
Бюджет Букачівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Букачівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2624455306 

село Зруб у Рогатинському районі у складі Букачівської селищної 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09526000000 
Бюджет Букачівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Букачівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2624455307 

село Козарі у Рогатинському районі у складі Букачівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09526000000 
Бюджет Букачівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Букачівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
2624455308 

село Чернів у Рогатинському районі у складі Букачівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09529000000 
Бюджет Новицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Новицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622884802 

село Підмихайля у Калуському районі у складі Новицької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09529000000 
Бюджет Новицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Новицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622884803 

село Бережниця у Калуському районі у складі Новицької сільської 

об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09529000000 
Бюджет Новицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Новицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622884804 

село Добровляни Добровлянської сільради у Калуському районі у 

складі Новицької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Івано-Франківській області 

09 2 ss(g)               09529000000 
Бюджет Новицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Новицька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
2622884806 

село Середній Угринів у Калуському районі у складі Новицької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 

області 

09 2 ss(g)               09529000000 
Бюджет Новицької сільської об’єднаної 

територіальної громади 

Середньоугринівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
2622884807 

село Старий Угринів у Калуському районі у складі Новицької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Івано-Франківській 
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області 

10 2 ss(g)               10501000000 
Бюджет Калитянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Калитянська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
3221255502 

село Бервиця у Броварському районі у складі Калитянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10501000000 
Бюджет Калитянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Калитянська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
3221255503 

село Заворичі у Броварському районі у складі Калитянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10501000000 
Бюджет Калитянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Калитянська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
3221255504 

село Мокрець у Броварському районі у складі Калитянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10501000000 
Бюджет Калитянської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Калитянська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
3221255505 

село Семиполки у Броварському районі у складі Калитянської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10503000000 
Бюджет Медвинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Медвинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220683203 

село Закутинці у Богуславському районі у складі Медвинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10503000000 
Бюджет Медвинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Медвинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220683204 

село Красногородка у Богуславському районі у складі 

Медвинської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Київській області 

10 2 ss(g)               10503000000 
Бюджет Медвинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Медвинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220683205 

село Побережка у Богуславському районі у складі Медвинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10503000000 
Бюджет Медвинської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Медвинська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220683206 

село Софійка у Богуславському районі у складі Медвинської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10507000000 
Бюджет Узинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Узинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220410501 

село Василів у Білоцерківському районі у складі Узинської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10507000000 
Бюджет Узинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Узинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220410502 

село Вербова у Білоцерківському районі у складі Узинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10507000000 
Бюджет Узинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Узинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220410503 

село Затиша у Білоцерківському районі у складі Узинської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10507000000 
Бюджет Узинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Узинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220410504 

село Іванівка у Білоцерківському районі у складі Узинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10507000000 
Бюджет Узинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Узинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220410505 

село Йосипівка у Білоцерківському районі у складі Узинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10507000000 
Бюджет Узинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Узинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220410506 

село Красне у Білоцерківському районі у складі Узинської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10507000000 
Бюджет Узинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Узинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220410507 

село Мала Антонівка у Білоцерківському районі у складі 

Узинської міської об’єднаної територіальної громади у Київській 

області 

10 2 ss(g)               10507000000 
Бюджет Узинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Узинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220410508 

село Михайлівка у Білоцерківському районі у складі Узинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10507000000 
Бюджет Узинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Узинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220410509 

село Олійникова Слобода у Білоцерківському районі у складі 

Узинської міської об’єднаної територіальної громади у Київській 

області 

10 2 ss(g)               10507000000 
Бюджет Узинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Узинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220410510 

село Павлівка у Білоцерківському районі у складі Узинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10507000000 
Бюджет Узинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Узинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220410511 

село Сухоліси у Білоцерківському районі у складі Узинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10507000000 
Бюджет Узинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Узинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220410512 

село Тарасівка у Білоцерківському районі у складі Узинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10507000000 
Бюджет Узинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Узинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3220410513 

село Чепиліївка у Білоцерківському районі у складі Узинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224610101 

село Бурківці у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224610102 

село Голодьки у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 
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10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224610103 

село Горошків у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224610104 

село Григорівка у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224610105 

село Дзвеняче у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224610106 

селище Дібрівка у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224610107 

селище Дубина у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224610108 

село Михайлівка у Тетіївському районі у складі Тетіївської 

міської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224610109 

село Ненадиха у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224610110 

село Перше Травня у Тетіївському районі у складі Тетіївської 

міської об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224610111 

село Ріденьке у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224610112 

село Росішки у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224610113 

село Скибинці у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224610114 

село Стадниця у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224610115 

село  Степове у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224610116 

село Тайниця у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224610117 

село Тарасівка у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224610118 

село Черепин у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

10 2 ss(g)               10508000000 
Бюджет Тетіївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Тетіївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3224610119 

село Черепинка у Тетіївському районі у складі Тетіївської міської 

об’єднаної територіальної громади у Київській області 

11 2 ss(g)               11501000000 
Бюджет Бобринецької міської 

об’єднаної територіальної громади 

Бобринецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3520810104 

село Богданівка у Бобринецькому районі у складі Бобринецької 

міської об’єднаної територіальної громади у Кіровоградській 

області 

11 2 ss(g)               11501000000 
Бюджет Бобринецької міської 

об’єднаної територіальної громади 

Бобринецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3520810105 

село Великодрюкове у Бобринецькому районі у складі 

Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11501000000 
Бюджет Бобринецької міської 

об’єднаної територіальної громади 

Бобринецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3520810106 

село Коржеве у Бобринецькому районі у складі Бобринецької 

міської об’єднаної територіальної громади у Кіровоградській 

області 

11 2 ss(g)               11501000000 
Бюджет Бобринецької міської 

об’єднаної територіальної громади 

Бобринецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3520810107 

село Садове у Бобринецькому районі у складі Бобринецької 

міської об’єднаної територіальної громади у Кіровоградській 

області 

11 2 ss(g)               11501000000 
Бюджет Бобринецької міської 

об’єднаної територіальної громади 

Бобринецька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3520810108 

село Червона Долина у Бобринецькому районі у складі 

Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11502000000 
Бюджет Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Маловисківська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
3523110104 

село Веселе у Маловисківському районі у складі Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади у Кіровоградській 
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області 

11 2 ss(g)               11502000000 
Бюджет Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Маловисківська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
3523110105 

село Новомиколаївка у Маловисківському районі у складі 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11502000000 
Бюджет Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Маловисківська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
3523110106 

село Олександрівка у Маловисківському районі у складі 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11502000000 
Бюджет Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Маловисківська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
3523110107 

село Паліївка у Маловисківському районі у складі 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11502000000 
Бюджет Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Маловисківська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
3523110108 

село Первомайське у Маловисківському районі у складі 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11502000000 
Бюджет Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Маловисківська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
3523110109 

село Тарасівка у Маловисківському районі у складі 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11503000000 
Бюджет Новоукраїнської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоукраїнська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
3524010104 

село Арепівка у Новоукраїнському районі у складі 

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11503000000 
Бюджет Новоукраїнської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоукраїнська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
3524010105 

село Воронівка у Новоукраїнському районі у складі 

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11503000000 
Бюджет Новоукраїнської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоукраїнська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
3524010106 

село Єгорівка у Новоукраїнському районі у складі 

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11503000000 
Бюджет Новоукраїнської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоукраїнська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
3524010107 

село Кам’яний Міст у Новоукраїнському районі у складі 

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11503000000 
Бюджет Новоукраїнської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоукраїнська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
3524010108 

село Мар’янопіль у Новоукраїнському районі у складі 

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11503000000 
Бюджет Новоукраїнської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоукраїнська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
3524010109 

село Сотницька Балка у Новоукраїнському районі у складі 

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11503000000 
Бюджет Новоукраїнської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоукраїнська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
3524010110 

село Схід у Новоукраїнському районі у складі Новоукраїнської 

міської об’єднаної територіальної громади у Кіровоградській 

області 

11 2 ss(g)               11503000000 
Бюджет Новоукраїнської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоукраїнська міська рада 

об’єднаної територіальної громади 
3524010111 

село Улянівка у Новоукраїнському районі у складі 

Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади у 

Кіровоградській області 

11 2 ss(g)               11505000000 
Бюджет Соколівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Соколівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3522587206 

село Безводня у Кропивницькому районі у складі Соколівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Кіровоградській 

області 

11 2 ss(g)               11505000000 
Бюджет Соколівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Соколівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3522587207 

село Вишняківка у Кропивницькому районі у складі Соколівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Кіровоградській 

області 

11 2 ss(g)               11505000000 
Бюджет Соколівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Соколівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3522587208 

село Ганнинське у Кропивницькому районі у складі Соколівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Кіровоградській 

області 

11 2 ss(g)               11505000000 
Бюджет Соколівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Соколівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3522587209 

село Дар’ївка у Кропивницькому районі у складі Соколівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Кіровоградській 
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області 

11 2 ss(g)               11505000000 
Бюджет Соколівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Соколівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3522587210 

село Іванівка у Кропивницькому районі у складі Соколівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Кіровоградській 

області 

11 2 ss(g)               11505000000 
Бюджет Соколівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Соколівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3522587211 

село Карлівка у Кропивницькому районі у складі Соколівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Кіровоградській 

області 

11 2 ss(g)               11505000000 
Бюджет Соколівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Соколівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3522587212 

село Назарівка у Кропивницькому районі у складі Соколівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Кіровоградській 

області 

11 2 ss(g)               11505000000 
Бюджет Соколівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Соколівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
3522587213 

село Оленівка у Кропивницькому районі у складі Соколівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Кіровоградській 

області 

12 3 s(smt)              12312409000 Бюджет смт Нижнє Ніжнєнська селищна рада 4423857902 
село Жолобок селища міського типу Нижнє у Попаснянському 

районі Луганської області 

13 2 ss(g)               13505000000 
Бюджет Гніздичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Гніздичівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4621555303 

село Ганнівці у Жидачівському районі у складі Гніздичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13505000000 
Бюджет Гніздичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Гніздичівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4621555304 

село Лівчиці у Жидачівському районі у складі Гніздичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13505000000 
Бюджет Гніздичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Гніздичівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4621555305 

село Руда у Жидачівському районі у складі Гніздичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13506000000 
Бюджет Грабовецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Грабовецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4625380602 

село Воля-Довголуцька у Стрийському районі у складі 

Грабовецької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Львівській області 

13 2 ss(g)               13506000000 
Бюджет Грабовецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Грабовецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4625380603 

село Довголука у Стрийському районі у складі Грабовецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13506000000 
Бюджет Грабовецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Грабовецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4625380604 

село Колодниця у Стрийському районі у складі Грабовецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13506000000 
Бюджет Грабовецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Грабовецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4625380605 

село Конюхів у Стрийському районі у складі Грабовецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13506000000 
Бюджет Грабовецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Грабовецька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4625380606 

село Монастирець у Стрийському районі у складі Грабовецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13508000000 
Бюджет Заболотцівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотцівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4620382003 

село Велин у Бродівському районі у складі Заболотцівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13508000000 
Бюджет Заболотцівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотцівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4620382005 

село Вовковатиця у Бродівському районі у складі Заболотцівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13508000000 
Бюджет Заболотцівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотцівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4620382008 

село Мамчурі у Бродівському районі у складі Заболотцівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13508000000 
Бюджет Заболотцівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотцівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4620382009 

село Ражнів у Бродівському районі у складі Заболотцівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13508000000 
Бюджет Заболотцівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Заболотцівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4620382010 

село Руда-Брідська у Бродівському районі у складі 

Заболотцівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Львівській області 

13 2 ss(g)               13513000000 
Бюджет Новострілищанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новострілищанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4621555903 

село Баківці у Жидачівському районі у складі Новострілищанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13513000000 
Бюджет Новострілищанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новострілищанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4621555904 

село Бертишів у Жидачівському районі у складі 

Новострілищанської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Львівській області 

13 2 ss(g)               13513000000 
Бюджет Новострілищанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новострілищанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4621555905 

село Закривець у Жидачівському районі у складі 

Новострілищанської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Львівській області 
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13 2 ss(g)               13513000000 
Бюджет Новострілищанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новострілищанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4621555906 

село Квітневе у Жидачівському районі у складі 

Новострілищанської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Львівській області 

13 2 ss(g)               13513000000 
Бюджет Новострілищанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новострілищанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4621555907 

село Кнісело у Жидачівському районі у складі 

Новострілищанської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Львівській області 

13 2 ss(g)               13513000000 
Бюджет Новострілищанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новострілищанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4621555908 

село Орішківці у Жидачівському районі у складі 

Новострілищанської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Львівській області 

13 2 ss(g)               13513000000 
Бюджет Новострілищанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новострілищанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4621555909 

село Репехів у Жидачівському районі у складі 

Новострілищанської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Львівській області 

13 2 ss(g)               13513000000 
Бюджет Новострілищанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Новострілищанська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4621555910 

село Трибоківці у Жидачівському районі у складі 

Новострілищанської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4623088401 

село Тростянець у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області, 

центр об’єднаної територіальної громади 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4623088402 

село Бродки у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4623088403 

село Велика Воля у Миколаївському районі у складі 

Тростянецької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4623088404 

село Глухівець у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4623088405 

село Демня у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4623088406 

село Добряни у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4623088407 

село Дуброва у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4623088408 

село Заклад у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4623088409 

село Ілів у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4623088410 

село Красів у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4623088411 

селище Липівка у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4623088412 

село Луб’яна у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4623088413 

село Мала Воля у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4623088414 

село Поляна у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4623088415 

село Стільсько у Миколаївському районі у складі Тростянецької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 
Бюджет Тростянецької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Тростянецька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4623088416 

село Суха Долина у Миколаївському районі у складі 

Тростянецької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Львівській області 

13 2 ss(g)               13514000000 Бюджет Тростянецької сільської Тростянецька сільська рада 4623088417 село Тернопілля у Миколаївському районі у складі Тростянецької 
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об’єднаної територіальної громади об’єднаної територіальної громади сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13515000000 
Бюджет Чукв’янської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Чукв’янська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4624289204 

село Блажів у Самбірському районі у складі Чукв’янської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13515000000 
Бюджет Чукв’янської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Чукв’янська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4624289205 

село Воля-Блажівська у Самбірському районі у складі 

Чукв’янської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Львівській області 

13 2 ss(g)               13515000000 
Бюджет Чукв’янської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Чукв’янська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4624289206 

село Волянка у Самбірському районі у складі Чукв’янської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

13 2 ss(g)               13515000000 
Бюджет Чукв’янської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Чукв’янська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4624289207 

село Звір у Самбірському районі у складі Чукв’янської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Львівській області 

14 2 ss(g)               14501000000 
Бюджет Куцурубської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Куцурубська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4825182202 

село Дмитрівка у Очаківському районі у складі Куцурубської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14501000000 
Бюджет Куцурубської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Куцурубська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4825182203 

село Дніпровське у Очаківському районі у складі Куцурубської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14501000000 
Бюджет Куцурубської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Куцурубська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4825182205 

село Каталине у Очаківському районі у складі Куцурубської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14501000000 
Бюджет Куцурубської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Куцурубська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4825182206 

село Матросівка у Очаківському районі у складі Куцурубської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14501000000 
Бюджет Куцурубської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Куцурубська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4825182207 

село Острівка у Очаківському районі у складі Куцурубської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14501000000 
Бюджет Куцурубської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Куцурубська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4825182208 

село Парутине у Очаківському районі у складі Куцурубської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14501000000 
Бюджет Куцурубської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Куцурубська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4825182209 

село Прибузьке у Очаківському районі у складі Куцурубської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14501000000 
Бюджет Куцурубської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Куцурубська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4825182210 

село Солончаки у Очаківському районі у складі Куцурубської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14501000000 
Бюджет Куцурубської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Куцурубська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4825182211 

село Червоне Парутине у Очаківському районі у складі 

Куцурубської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820610105 

село Горожене у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820610106 

село Добре у Баштанському районі у складі Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади у Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820610107 

село Зелений Гай у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820610108 

село Зелений Клин у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820610109 

село Київське у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 
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14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820610110 

село Костянтинівка у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820610111 

село Новогеоргіївка у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820610112 

село Новогорожене у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820610113 

село Новоєгорівка у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820610114 

село Новоіванівка у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820610115 

село Новопавлівка у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820610116 

село Новосергіївка у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820610117 

село Одрадне у Баштанському районі у складі Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади у Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820610118 

село Піски у Баштанському районі у складі Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади у Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820610119 

село Плющівка у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820610120 

село Старосолдатське у Баштанському районі у складі 

Баштанської міської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820610121 

село Тарасівка у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820610122 

село Христофорівка у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820610123 

село Червоний Став у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820610124 

село Шляхове у Баштанському районі у складі Баштанської 

міської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14502000000 
Бюджет Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Баштанська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820610125 

село Явкине у Баштанському районі у складі Баштанської міської 

об’єднаної територіальної громади у Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14503000000 
Бюджет Олександрівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Олександрівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822055202 

село Актове у Вознесенському районі у складі Олександрівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14503000000 
Бюджет Олександрівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Олександрівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822055204 

село Вільний Яр у Вознесенському районі у складі 

Олександрівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 
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14 2 ss(g)               14503000000 
Бюджет Олександрівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Олександрівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822055205 

село Воронівка у Вознесенському районі у складі 

Олександрівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14503000000 
Бюджет Олександрівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Олександрівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822055206 

село Зоря у Вознесенському районі у складі Олександрівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14503000000 
Бюджет Олександрівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Олександрівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822055207 

село Трикрати у Вознесенському районі у складі Олександрівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 smt(g)              14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821755103 

селище міського типу Токарівка у Веселинівському районі у 

складі Веселинівської селищної об’єднаної територіальної 

громади у Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821755104 

село Бондарівка у Веселинівському районі у складі Веселинівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821755105 

село Бузоварове у Веселинівському районі у складі 

Веселинівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821755106 

село Виноградівка у Веселинівському районі у складі 

Веселинівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821755107 

село Воронівка у Веселинівському районі у складі Веселинівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821755108 

село Градівка у Веселинівському районі у складі Веселинівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821755109 

село Зелене у Веселинівському районі у складі Веселинівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821755110 

село Іванівка у Веселинівському районі у складі Веселинівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821755111 

село Калинівка у Веселинівському районі у складі Веселинівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821755112 

село Колосівка у Веселинівському районі у складі Веселинівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821755113 

село Кутузівка у Веселинівському районі у складі Веселинівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821755114 

село Луб’янка у Веселинівському районі у складі Веселинівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821755115 

село Михайлівка у Веселинівському районі у складі 

Веселинівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821755116 

село Нововоскресенка у Веселинівському районі у складі 

Веселинівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 
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14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821755117 

село Новомиколаївка у Веселинівському районі у складі 

Веселинівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821755118 

село Новопавлівка у Веселинівському районі у складі 

Веселинівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821755119 

село Петрівка у Веселинівському районі у складі Веселинівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821755120 

село Поріччя у Веселинівському районі у складі Веселинівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821755121 

село Райдолина у Веселинівському районі у складі Веселинівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14504000000 
Бюджет Веселинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Веселинівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4821755122 

село Улянове у Веселинівському районі у складі Веселинівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14505000000 
Бюджет Воскресенської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Воскресенська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823355301 

село Калинівка у Вітовському районі у складі Воскресенської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14505000000 
Бюджет Воскресенської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Воскресенська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823355302 

село Пересадівка у Вітовському районі у складі Пересадівка 

Воскресенської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14506000000 
Бюджет Доманівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Доманівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822755105 

село Копані у Доманівському районі у складі Доманівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14506000000 
Бюджет Доманівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Доманівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822755106 

село Олександродар у Доманівському районі у складі 

Доманівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14506000000 
Бюджет Доманівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Доманівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822755107 

село Петропавлівка у Доманівському районі у складі Доманівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14506000000 
Бюджет Доманівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Доманівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822755108 

село Сила у Доманівському районі у складі Доманівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14506000000 
Бюджет Доманівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Доманівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822755109 

село Царедарівка у Доманівському районі у складі Доманівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14507000000 
Бюджет Ольшанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Ольшанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4824255604 

село Трихати у Миколаївському районі у складі Ольшанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14508000000 
Бюджет Веснянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Веснянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4824280402 

селище Надбузьке у Миколаївському районі у складі Веснянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14508000000 
Бюджет Веснянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Веснянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4824280403 

село Сливине у Миколаївському районі у складі Веснянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14509000000 
Бюджет Кам’яномостівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Кам’яномостівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4825482203 

село Кам’яний Міст у Первомайському районі у складі 

Кам’яномостівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 
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14 2 ss(g)               14509000000 
Бюджет Кам’яномостівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Кам’яномостівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4825482205 

село Коломіївка у Первомайському районі у складі 

Кам’яномостівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14509000000 
Бюджет Кам’яномостівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Кам’яномостівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4825482206 

село Кримка у Первомайському районі у складі 

Кам’яномостівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14510000000 
Бюджет Благодатненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Благодатненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4820380402 

село Булацелове у Арбузинському районі у складі 

Благодатненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14510000000 
Бюджет Благодатненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Благодатненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4820380403 

село Виноградний Яр у Арбузинському районі у складі 

Благодатненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14510000000 
Бюджет Благодатненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Благодатненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4820380404 

село Воєводське у Арбузинському районі у складі 

Благодатненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14510000000 
Бюджет Благодатненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Благодатненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4820380405 

село Зелена Поляна у Арбузинському районі у складі 

Благодатненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14510000000 
Бюджет Благодатненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Благодатненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4820380406 

село Новогригорівка у Арбузинському районі у складі 

Благодатненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14510000000 
Бюджет Благодатненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Благодатненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4820380407 

село Новомихайлівка у Арбузинському районі у складі 

Благодатненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14510000000 
Бюджет Благодатненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Благодатненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4820380408 

село Остапівка у Арбузинському районі у складі Благодатненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14510000000 
Бюджет Благодатненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Благодатненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4820380409 

село Рябоконеве у Арбузинському районі у складі 

Благодатненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14510000000 
Бюджет Благодатненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Благодатненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4820380410 

село Садове у Арбузинському районі у складі Благодатненської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14510000000 
Бюджет Благодатненської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Благодатненська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4820380411 

село Семенівка у Арбузинському районі у складі 

Благодатненської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14512000000 
Бюджет Галицинівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Галицинівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823380602 

село Лимани у Вітовському районі у складі Галицинівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14512000000 
Бюджет Галицинівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Галицинівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823380603 

село Лупареве у Вітовському районі у складі Галицинівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14512000000 
Бюджет Галицинівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Галицинівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823380604 

село Прибузьке у Вітовському районі у складі Галицинівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14512000000 
Бюджет Галицинівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Галицинівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823380605 

селище Степова Долина у Вітовському районі у складі 

Галицинівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14512000000 
Бюджет Галицинівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Галицинівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823380606 

село Українка у Вітовському районі у складі Галицинівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 
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14 2 ss(g)               14513000000 
Бюджет Коблівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Коблівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820982204 

село Бессарабка у Березанському районі у складі Коблівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14513000000 
Бюджет Коблівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Коблівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820982205 

село Глибоке у Березанському районі у складі Коблівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14513000000 
Бюджет Коблівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Коблівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820982206 

село Лугове у Березанському районі у складі Коблівської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14513000000 
Бюджет Коблівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Коблівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820982207 

село Новофедорівка у Березанському районі у складі Коблівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14513000000 
Бюджет Коблівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Коблівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820982208 

село Рибаківка у Березанському районі у складі Коблівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14513000000 
Бюджет Коблівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Коблівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820982209 

село Українка у Березанському районі у складі Коблівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14513000000 
Бюджет Коблівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Коблівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820982210 

село Федорівка у Березанському районі у складі Коблівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14514000000 
Бюджет Михайлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Михайлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4824284603 

село Кринички у Миколаївському районі у складі Михайлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14514000000 
Бюджет Михайлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Михайлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4824284604 

село Новогригорівка у Миколаївському районі у складі 

Михайлівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14514000000 
Бюджет Михайлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Михайлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4824284605 

село Новоселівка у Миколаївському районі у складі 

Михайлівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14514000000 
Бюджет Михайлівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Михайлівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4824284606 

село Трихатське у Миколаївському районі у складі Михайлівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14515000000 
Бюджет Мостівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Мостівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822783509 

село Грибоносове у Доманівському районі у складі Мостівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14515000000 
Бюджет Мостівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Мостівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822783510 

село Іванівка у Доманівському районі у складі Мостівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14515000000 
Бюджет Мостівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Мостівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822783511 

село Івано-Федорівка у Доманівському районі у складі 

Мостівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14515000000 
Бюджет Мостівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Мостівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822783512 

село Ізбашівка у Доманівському районі у складі Мостівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14515000000 
Бюджет Мостівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Мостівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822783513 

село Лідіївка у Доманівському районі у складі Мостівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14515000000 
Бюджет Мостівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Мостівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822783514 

село Олександрівка у Доманівському районі у складі Мостівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14515000000 Бюджет Мостівської сільської Мостівська сільська рада об’єднаної 4822783515 село Суха Балка у Доманівському районі у складі Мостівської 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14516000000 
Бюджет Нечаянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Нечаянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4824282708 

селище Благодарівка у Миколаївському районі у складі 

Нечаянської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14516000000 
Бюджет Нечаянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Нечаянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4824282709 

селище Маловарварівка у Миколаївському районі у складі 

Нечаянської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14516000000 
Бюджет Нечаянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Нечаянська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4824282710 

село Сеньчине у Миколаївському районі у складі Нечаянської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14517000000 
Бюджет Прибужанівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибужанівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822083802 

село Андрійчикове у Вознесенському районі у складі 

Прибужанівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14517000000 
Бюджет Прибужанівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибужанівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822083804 

село Бакай у Вознесенському районі у складі Прибужанівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14517000000 
Бюджет Прибужанівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибужанівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822083806 

село Вокзал у Вознесенському районі у складі Прибужанівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14517000000 
Бюджет Прибужанівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибужанівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822083808 

село Дмитрівка у Вознесенському районі у складі 

Прибужанівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14517000000 
Бюджет Прибужанівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибужанівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822083810 

село Кам’яна Балка у Вознесенському районі у складі 

Прибужанівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14517000000 
Бюджет Прибужанівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибужанівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822083812 

село Манне у Вознесенському районі у складі Прибужанівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14517000000 
Бюджет Прибужанівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибужанівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822083813 

село Нове у Вознесенському районі у складі Прибужанівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14517000000 
Бюджет Прибужанівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибужанівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822083814 

село Новобілоусівка у Вознесенському районі у складі 

Прибужанівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14517000000 
Бюджет Прибужанівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибужанівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822083815 

село Новопристань у Вознесенському районі у складі 

Прибужанівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14517000000 
Бюджет Прибужанівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибужанівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822083816 

селище Новосілка у Вознесенському районі у складі 

Прибужанівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14517000000 
Бюджет Прибужанівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибужанівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822083817 

село Очаківське у Вознесенському районі у складі 

Прибужанівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14517000000 
Бюджет Прибужанівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибужанівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822083818 

село Рюмівське у Вознесенському районі у складі 

Прибужанівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14517000000 
Бюджет Прибужанівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибужанівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4822083819 

селище Тімірязєвка у Вознесенському районі у складі 

Прибужанівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14517000000 Бюджет Прибужанівської сільської Прибужанівська сільська рада 4822083820 село Яструбинове у Вознесенському районі у складі 
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об’єднаної територіальної громади об’єднаної територіальної громади Прибужанівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14518000000 
Бюджет Чорноморської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Чорноморська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4825184802 

село Березань у Очаківському районі у складі Чорноморської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14518000000 
Бюджет Чорноморської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Чорноморська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4825184803 

село Благодатне у Очаківському районі у складі Чорноморської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14518000000 
Бюджет Чорноморської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Чорноморська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4825184804 

село Їжицьке у Очаківському районі у складі Чорноморської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14518000000 
Бюджет Чорноморської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Чорноморська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4825184805 

село Осетрівка у Очаківському районі у складі Чорноморської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14518000000 
Бюджет Чорноморської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Чорноморська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4825184806 

село Рівне у Очаківському районі у складі Чорноморської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14519000000 
Бюджет Шевченківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шевченківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823384704 

селище Водник у Вітовському районі у складі Шевченківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14519000000 
Бюджет Шевченківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шевченківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823384706 

село Зелений Гай у Вітовському районі у складі Шевченківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14519000000 
Бюджет Шевченківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шевченківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823384707 

село Котляреве у Вітовському районі у складі Шевченківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14519000000 
Бюджет Шевченківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шевченківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823384708 

село Мирне у Вітовському районі у складі Шевченківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14519000000 
Бюджет Шевченківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шевченківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823384709 

село Новоруське у Вітовському районі у складі Шевченківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14519000000 
Бюджет Шевченківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шевченківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823384710 

село Оленівка у Вітовському районі у складі Шевченківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14519000000 
Бюджет Шевченківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шевченківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823384711 

селище Полігон у Вітовському районі у складі Шевченківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14519000000 
Бюджет Шевченківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шевченківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823384712 

село Шевченкове у Вітовському районі у складі Шевченківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14520000000 
Бюджет Дорошівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Дорошівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822082602 

село Білоусівка у Вознесенському районі у складі Дорошівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14521000000 
Бюджет Новополтавської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новополтавська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4824582602 

село Богомази у Новобузькому районі у складі Новополтавської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14521000000 
Бюджет Новополтавської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новополтавська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
4824582606 

село Шевченкове у Новобузькому районі у складі 

Новополтавської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14522000000 Бюджет Березанської селищної Березанська селищна рада об’єднаної 4820955105 село Андрієво-Зорине у Березанському районі у складі 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади Березанської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820955106 

село Василівка у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820955107 

село Вікторівка у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820955108 

селище Елеваторне у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820955109 

селище Елеваторне у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820955110 

село Калабатине у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820955111 

село Калинівка у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820955112 

село Лимани у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820955113 

село Лиманське у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820955114 

село Матіясове у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820955115 

село Михайлівка у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820955116 

село Новоселівка у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820955117 

село Суходіл у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820955118 

село Шмідтівка у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14522000000 
Бюджет Березанської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Березанська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
4820955119 

село Яблуня у Березанському районі у складі Березанської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14523000000 
Бюджет Прибузької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибузька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822784003 

село Акмечетські Ставки у Доманівському районі у складі 

Прибузької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14523000000 
Бюджет Прибузької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибузька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822784004 

село Богданівка у Доманівському районі у складі Прибузької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14523000000 Бюджет Прибузької сільської Прибузька сільська рада об’єднаної 4822784005 село Бузькі Пороги у Доманівському районі у складі Прибузької 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14523000000 
Бюджет Прибузької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибузька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822784007 

село Виноградний Сад у Доманівському районі у складі 

Прибузької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14523000000 
Бюджет Прибузької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибузька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822784008 

село Калинівка у Доманівському районі у складі Прибузької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14523000000 
Бюджет Прибузької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибузька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822784009 

село Київ у Доманівському районі у складі Прибузької сільської 

об’єднаної територіальної громади у Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14523000000 
Бюджет Прибузької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибузька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822784010 

село Мар’ївка у Доманівському районі у складі Прибузької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14523000000 
Бюджет Прибузької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибузька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822784011 

село Петрівка у Доманівському районі у складі Прибузької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14523000000 
Бюджет Прибузької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибузька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822784012 

село Птиче у Доманівському районі у складі Прибузької сільської 

об’єднаної територіальної громади у Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14523000000 
Бюджет Прибузької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Прибузька сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
4822784013 

село Цвіткове у Доманівському районі у складі Прибузької 

сільської об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823655102 

село Андріївка у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823655103 

село Білівка у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823655104 

село Бурячки у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823655105 

село Великоолександрівка у Казанківському районі у складі 

Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823655106 

селище Гранітне у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823655107 

село Дмитрівка у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823655108 

село Дмитро-Білівка у Казанківському районі у складі 

Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823655109 

селище Добровільське у Казанківському районі у складі 

Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823655110 

село Козлівка у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823655111 

село Кротівка у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 
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14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823655112 

село Лагодівка у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823655113 

село Лозове у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823655114 

село Мар’янівка у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823655115 

село Миколаївка у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823655116 

село Михайлівка у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823655117 

село Нова Висунь у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823655118 

село Нововасилівка у Казанківському районі у складі 

Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823655119 

село Нововолодимирівка у Казанківському районі у складі 

Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823655120 

селище Новоданилівка у Казанківському районі у складі 

Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823655121 

село Новоданилівка у Казанківському районі у складі 

Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823655122 

село Новоукраїнка у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823655123 

село Павлівка у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823655124 

село Петрово-Висунське у Казанківському районі у складі 

Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823655125 

село Романівка у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823655126 

село Сергіївка у Казанківському районі у складі Казанківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823655127 

село Троїцько-Сафонове у Казанківському районі у складі 

Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 

14 2 ss(g)               14525000000 
Бюджет Казанківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Казанківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4823655128 

село Червона Новоселівка у Казанківському районі у складі 

Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Миколаївській області 
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14 2 ss(g)               14528000000 
Бюджет Арбузинської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Арбузинська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
4820355102 

село Новокрасне у Арбузинському районі у складі Арбузинської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Миколаївській 

області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110290001 

село Акулинівка у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110290002 

село Андріяшівка у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110290003 

село Бендзари у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110290004 

село Березівка у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110290005 

село Білине у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110290006 

село Борсуки у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110290007 

село Відрада у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110290008 

село Гольма у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110290009 

село Євтодія у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110290010 

село Зелений Гай у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110290011 

село Кармалюківка у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110290012 

село Козацьке у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110290013 

село Коритне у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110290014 

село Лісничівка у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110290015 

село Мирони у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110290016 

село Мошняги у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110290017 

село Немирівське у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110290018 

село Обжиле у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110290019 

село Оленівка у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110290020 

село Пасат у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110290021 

село Пасицели у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110290022 

село Перейма у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110290023 

село Перельоти у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 Бюджет Балтської міської об’єднаної Балтська міська рада об’єднаної 5110290024 село Петрівка у Балтському районі у складі Балтської міської 
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територіальної громади територіальної громади об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110290025 

село Саражинка у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110290026 

село Семено-Карпівка у Балтському районі у складі Балтської 

міської об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15501000000 
Бюджет Балтської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Балтська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110290027 

село Харитинівка у Балтському районі у складі Балтської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15502000000 
Бюджет Біляївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Біляївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110590001 

село Майори у Біляївському районі у складі Біляївської міської 

об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15502000000 
Бюджет Біляївської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Біляївська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5110590002 

село Повстанське у Біляївському районі у складі Біляївської 

міської об’єднаної територіальної громади в Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121655101 

село Єрмішкове у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121655102 

село Багачеве у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121655103 

село Бессарабка у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121655104 

село Вакарське у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121655105 

село Василівка у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121655106 

село Великокомарівка у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121655107 

село Водяне у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121655108 

село Гіржове у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121655109 

село Гірське у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121655110 

село Гребеники у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121655111 

село Грушка у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121655112 

село Дівоцьке у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121655113 

село Кардамичеве у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 Бюджет Великомихайлівської селищної Великомихайлівська селищна рада 5121655114 село Комарівка у Великомихайлівському районі у складі 
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об’єднаної територіальної громади об’єднаної територіальної громади Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121655115 

село Муратове у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121655116 

село Новопетрівка у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121655117 

село Новоселівка у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121655118 

село Платонівка у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121655119 

село Полезне у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121655120 

село Стоянове у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121655121 

село Трохимівка у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121655122 

село Трудомирівка у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121655123 

село Фрасине у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Одеській області 

15 2 ss(g)               15503000000 
Бюджет Великомихайлівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Великомихайлівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121655124 

село Юрківка у Великомихайлівському районі у складі 

Великомихайлівської селищної об’єднаної територіальної громади 

у Одеській області 

15 2 ss(g)               15505000000 
Бюджет Маразліївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Маразліївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5120884202 

село Великомар’янівка у Білгород-Дністровському районі у складі 

Маразліївської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15505000000 
Бюджет Маразліївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Маразліївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5120884204 

село Долинівка у Білгород-Дністровському районі у складі 

Маразліївської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15505000000 
Бюджет Маразліївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Маразліївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5120884206 

село Широке у Білгород-Дністровському районі у складі 

Маразліївської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15506000000 
Бюджет Розквітівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Розквітівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121283602 

село Анатолівка у Березівському районі у складі Розквітівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15506000000 
Бюджет Розквітівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Розквітівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121283607 

село Антонівка у Березівському районі у складі Розквітівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15506000000 
Бюджет Розквітівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Розквітівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121283608 

село Веселе у Березівському районі у складі Розквітівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15506000000 
Бюджет Розквітівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Розквітівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121283609 

село Данилівка у Березівському районі у складі Розквітівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15506000000 
Бюджет Розквітівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Розквітівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121283610 

село Красне у Березівському районі у складі Розквітівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Одеській області 
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15 2 ss(g)               15506000000 
Бюджет Розквітівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Розквітівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121283611 

село Нейкове у Березівському районі у складі Розквітівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15506000000 
Бюджет Розквітівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Розквітівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121283612 

село Рівне у Березівському районі у складі Розквітівської сільської 

об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15506000000 
Бюджет Розквітівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Розквітівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121283613 

село Ставкове у Березівському районі у складі Розквітівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15508000000 
Бюджет Новокальчевської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новокальчевська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121285602 

село Виноградне у Березівському районі у складі 

Новокальчевської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15508000000 
Бюджет Новокальчевської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новокальчевська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5121285603 

село Садове у Березівському районі у складі Новокальчевської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15515000000 
Бюджет Старокозацької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Старокозацька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5120886803 

село Козацьке у Білгород-Дністровському районі у складі 

Старокозацької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15515000000 
Бюджет Старокозацької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Старокозацька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5120886804 

село Крутоярівка у Білгород-Дністровському районі у складі 

Старокозацької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15515000000 
Бюджет Старокозацької сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Старокозацька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5120886805 

село Петрівка у Білгород-Дністровському районі у складі 

Старокозацької сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15516000000 
Бюджет Шабівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шабівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120887704 

село Абрикосове у Білгород-Дністровському районі у складі 

Шабівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15516000000 
Бюджет Шабівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шабівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120887705 

село Бритівка у Білгород-Дністровському районі у складі 

Шабівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15516000000 
Бюджет Шабівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шабівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120887706 

село Вигон у Білгород-Дністровському районі у складі Шабівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15516000000 
Бюджет Шабівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шабівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120887707 

село Польове у Білгород-Дністровському районі у складі 

Шабівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15516000000 
Бюджет Шабівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шабівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120887708 

село Привітне у Білгород-Дністровському районі у складі 

Шабівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15516000000 
Бюджет Шабівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шабівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120887709 

село Салгани у Білгород-Дністровському районі у складі 

Шабівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15516000000 
Бюджет Шабівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шабівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120887710 

село Софіївка у Білгород-Дністровському районі у складі 

Шабівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15516000000 
Бюджет Шабівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Шабівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5120887711 

село Черкеси у Білгород-Дністровському районі у складі 

Шабівської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Одеській області 

15 2 ss(g)               15517000000 
Бюджет Вилківської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Вилківська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5122310302 

село Десантне у Кілійському районі у складі Вилківської міської 

об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15517000000 
Бюджет Вилківської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Вилківська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5122310303 

село Мирне у Кілійському районі у складі Вилківської міської 

об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15517000000 
Бюджет Вилківської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Вилківська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5122310304 

село Новомиколаївка у Кілійському районі у складі Вилківської 

міської об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15520000000 
Бюджет Лиманської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Лиманська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5125082702 

село Зарічне у Татарбунарському районі у складі Лиманської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Одеській області 
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15 2 ss(g)               15520000000 
Бюджет Лиманської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Лиманська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5125082703 

село Новоселиця у Татарбунарському районі у складі Лиманської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

15 2 ss(g)               15520000000 
Бюджет Лиманської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Лиманська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5125082704 

село Трапівка у Татарбунарському районі у складі Лиманської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

16 2 ss(g)               16501000000 
Бюджет Білоцерківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Білоцерківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5320281202 

село Балаклія у Великобагачанському районі у складі 

Білоцерківської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16501000000 
Бюджет Білоцерківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Білоцерківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5320281203 

село Баланди у Великобагачанському районі у складі 

Білоцерківської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16501000000 
Бюджет Білоцерківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Білоцерківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5320281204 

село Бірки у Великобагачанському районі у складі Білоцерківської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16501000000 
Бюджет Білоцерківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Білоцерківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5320281207 

село Вишняківка у Великобагачанському районі у складі 

Білоцерківської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16501000000 
Бюджет Білоцерківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Білоцерківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5320281213 

село Колосівка у Великобагачанському районі у складі 

Білоцерківської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16501000000 
Бюджет Білоцерківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Білоцерківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5320281214 

село Огирівка у Великобагачанському районі у складі 

Білоцерківської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16501000000 
Бюджет Білоцерківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Білоцерківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5320281215 

село Писарівщина у Великобагачанському районі у складі 

Білоцерківської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16501000000 
Бюджет Білоцерківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Білоцерківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5320281216 

село Поділ у Великобагачанському районі у складі 

Білоцерківської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16501000000 
Бюджет Білоцерківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Білоцерківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5320281217 

село Стінки у Великобагачанському районі у складі 

Білоцерківської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16501000000 
Бюджет Білоцерківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Білоцерківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5320281218 

село Шипоші у Великобагачанському районі у складі 

Білоцерківської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320610102 

село Бабичівка у Глобинському районі у складі Глобинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320610109 

село Битакове Озеро у Глобинському районі у складі Глобинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320610110 

село Бориси у Глобинському районі у складі Глобинської міської 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320610111 

село Жорняки у Глобинському районі у складі Глобинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320610112 

село Жуки у Глобинському районі у складі Глобинської міської 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320610113 

село Коломицівка у Глобинському районі у складі Глобинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320610114 

село Мар’їне у Глобинському районі у складі Глобинської міської 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320610115 

село Набережне у Глобинському районі у складі Глобинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320610116 

село Новобудова у Глобинському районі у складі Глобинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 
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16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320610117 

село Новоселівка у Глобинському районі у складі Глобинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320610118 

село Опришки у Глобинському районі у складі Глобинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320610119 

село Павлівка у Глобинському районі у складі Глобинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320610120 

село Пироги у Глобинському районі у складі Глобинської міської 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320610121 

село Устимівка у Глобинському районі у складі Глобинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16502000000 
Бюджет Глобинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Глобинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5320610122 

село Яроші у Глобинському районі у складі Глобинської міської 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16503000000 
Бюджет Клепачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Клепачівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324881902 

село Зубенки у Хорольському районі у складі Клепачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16503000000 
Бюджет Клепачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Клепачівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324881904 

село Левченки у Хорольському районі у складі Клепачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16503000000 
Бюджет Клепачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Клепачівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324881906 

село Новачиха у Хорольському районі у складі Клепачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16503000000 
Бюджет Клепачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Клепачівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324881907 

село Оріхівщина у Хорольському районі у складі Клепачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16503000000 
Бюджет Клепачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Клепачівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324881908 

село Остапенки у Хорольському районі у складі Клепачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16503000000 
Бюджет Клепачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Клепачівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324881909 

село Павлівка у Хорольському районі у складі Клепачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16503000000 
Бюджет Клепачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Клепачівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324881910 

село Падусі у Хорольському районі у складі Клепачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16503000000 
Бюджет Клепачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Клепачівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324881911 

село Рибченки у Хорольському районі у складі Клепачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16503000000 
Бюджет Клепачівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Клепачівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324881912 

село Шишаки у Хорольському районі у складі Клепачівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16504000000 
Бюджет Недогарківської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Недогарківська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5322482802 

село Максимівка у Кременчуцькому районі у складі 

Недогарківської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16506000000 
Бюджет Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Пирятинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5323810107 

село Могилівщина у Пирятинському районі у складі Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16506000000 
Бюджет Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Пирятинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5323810108 

село Олександрівка у Пирятинському районі у складі 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16506000000 
Бюджет Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Пирятинська міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5323810109 

село Рівне у Пирятинському районі у складі Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16507000000 
Бюджет Піщанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Піщанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5322483802 

село Гориславці у Кременчуцькому районі у складі Піщанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16507000000 
Бюджет Піщанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Піщанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5322483804 

село Коржівка у Кременчуцькому районі у складі Піщанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16507000000 
Бюджет Піщанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Піщанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5322483806 

село Миловидівка у Кременчуцькому районі у складі Піщанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16507000000 
Бюджет Піщанської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Піщанська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5322483807 

село Олефірівка у Кременчуцькому районі у складі Піщанської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 gs              1 1 16508000000 
Бюджет Покровськобагачанської 

сільської об’єднаної територіальної 

Покровськобагачанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
           

Покровськобагачанська сільська об’єднана територіальна громада 

у Полтавській області 
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громади 

16 2 ss(g)               16508000000 

Бюджет Покровськобагачанської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Покровськобагачанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324885001 

село Покровська Багачка у Хорольському районі у складі 

Покровськобагачанської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Полтавській області, центр об’єднаної територіальної 

громади 

16 2 ss(g)               16508000000 

Бюджет Покровськобагачанської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Покровськобагачанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324885002 

село Березняки у Хорольському районі у складі 

Покровськобагачанської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16508000000 

Бюджет Покровськобагачанської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Покровськобагачанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324885003 

село Настасівка у Хорольському районі у складі 

Покровськобагачанської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16508000000 

Бюджет Покровськобагачанської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Покровськобагачанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324885004 

село Єрківці у Хорольському районі у складі 

Покровськобагачанської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16508000000 

Бюджет Покровськобагачанської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Покровськобагачанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324885005 

село Запорожчине у Хорольському районі у складі 

Покровськобагачанської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16508000000 

Бюджет Покровськобагачанської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Покровськобагачанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324885006 

село Іванці у Хорольському районі у складі 

Покровськобагачанської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16508000000 

Бюджет Покровськобагачанської 

сільської об’єднаної територіальної 

громади 

Покровськобагачанська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324885007 

село Тарасівка у Хорольському районі у складі 

Покровськобагачанської сільської об’єднаної територіальної 

громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16509000000 
Бюджет Пришибської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Пришибська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5322484803 

село Кобелячок у Кременчуцькому районі у складі Пришибської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16509000000 
Бюджет Пришибської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Пришибська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5322484805 

село Малики у Кременчуцькому районі у складі Пришибської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324555102 

село Бадьорівка у Семенівському районі у складі Семенівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324555103 

село Бурімка у Семенівському районі у складі Семенівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324555104 

село Великі Липняги у Семенівському районі у складі 

Семенівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324555105 

село Вереміївка у Семенівському районі у складі Семенівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324555106 

село Веселий Поділ у Семенівському районі у складі Семенівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324555107 

село Греблі у Семенівському районі у складі Семенівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324555108 

село Карпиха у Семенівському районі у складі Семенівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324555109 

село Малі Липняги у Семенівському районі у складі Семенівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 
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16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324555110 

село Нова Олександрівка у Семенівському районі у складі 

Семенівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324555111 

село Новоселиця у Семенівському районі у складі Семенівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324555112 

село Паніванівка у Семенівському районі у складі Семенівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324555113 

село Слюзівка у Семенівському районі у складі Семенівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324555114 

село Степанівка у Семенівському районі у складі Семенівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324555115 

село Товсте у Семенівському районі у складі Семенівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16510000000 
Бюджет Семенівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Семенівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5324555116 

село Червоний Лиман у Семенівському районі у складі 

Семенівської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16511000000 
Бюджет Новознам’янської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новознам’янська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5322486303 

село Майбородівка у Кременчуцькому районі у складі 

Новознам’янської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16511000000 
Бюджет Новознам’янської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новознам’янська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5322486304 

село Мирне у Кременчуцькому районі у складі Новознам’янської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16511000000 
Бюджет Новознам’янської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новознам’янська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5322486305 

село Писарщина у Кременчуцькому районі у складі 

Новознам’янської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755109 

село Баранівка у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755110 

село Велика Бузова у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755111 

село Великий Перевіз у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755112 

село Величкове у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755113 

село Вертелецьке у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755114 

село Воронянщина у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755115 

село Воскобійники у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 Бюджет Шишацької селищної Шишацька селищна рада об’єднаної 5325755116 село Гнатенки у Шишацькому районі у складі Шишацької 
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об’єднаної територіальної громади територіальної громади селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755117 

село Гоголеве у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755118 

село Горішнє у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755119 

село Дем’янки у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755120 

село Дмитрівка у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755121 

село Жоржівка у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755122 

село Зелене у Шишацькому районі у складі Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755123 

село Кирпотівка у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755124 

село Киселиха у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755125 

село Климове у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755126 

село Ковердина Балка у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755127 

село Колодяжне у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755128 

село Коляди у Шишацькому районі у складі Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755129 

село Криворучки у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755130 

село Лещани у Шишацькому районі у складі Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755131 

село Луці у Шишацькому районі у складі Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755132 

село Мала Бузова у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755133 

село Малий Перевіз у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755134 

село Маликівщина у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 
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області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755135 

село Маначинівка у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755136 

село Маслівці у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755137 

село Михайлики у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755138 

село Науменки у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755139 

село Низова Яковенщина у Шишацькому районі у складі 

Шишацької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755140 

село Носи у Шишацькому районі у складі Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755141 

село Павлівка у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755142 

село Палагеївка у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755143 

село Переводчикове у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755144 

село Першотравневе у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755145 

село Покровське у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755146 

село Порскалівка у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755147 

село Принцеве у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755148 

село Пришиб у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755149 

село Романки у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755150 

село Сагайдак у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755151 

село Салимівщина у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 
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16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755152 

село Самари у Шишацькому районі у складі Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755153 

село Сулими у Шишацькому районі у складі Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755154 

село Тищенки у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755155 

село Харенки у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755156 

село Христівка у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755157 

село Цьови у Шишацькому районі у складі Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755158 

село Чорнобаї у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755159 

село Шарлаївка у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755160 

село Шафранівка у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755161 

село Швадрони у Шишацькому районі у складі Шишацької 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16512000000 
Бюджет Шишацької селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Шишацька селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
5325755162 

село Яковенщина-Горова у Шишацькому районі у складі 

Шишацької селищної об’єднаної територіальної громади у 

Полтавській області 

16 2 ss(g)               16513000000 
Бюджет Скороходівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Скороходівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5325455302 

село Іскрівка у Чутівському районі у складі Скороходівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16513000000 
Бюджет Скороходівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Скороходівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5325455304 

село Рябківка у Чутівському районі у складі Скороходівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16513000000 
Бюджет Скороходівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Скороходівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5325455306 

село Скибівка у Чутівському районі у складі Скороходівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16513000000 
Бюджет Скороходівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Скороходівська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5325455308 

село Трудолюбівка у Чутівському районі у складі Скороходівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Полтавській 

області 

16 2 ss(g)               16514000000 
Бюджет Новоаврамівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоаврамівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324884202 

село Барилове у Хорольському районі у складі Новоаврамівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16514000000 
Бюджет Новоаврамівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоаврамівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324884204 

село Бубереве у Хорольському районі у складі Новоаврамівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16514000000 
Бюджет Новоаврамівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоаврамівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324884206 

село Грушине у Хорольському районі у складі Новоаврамівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16514000000 
Бюджет Новоаврамівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоаврамівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324884207 

село Ковалі у Хорольському районі у складі Новоаврамівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16514000000 Бюджет Новоаврамівської сільської Новоаврамівська сільська рада 5324884208 село Кулиничі у Хорольському районі у складі Новоаврамівської 
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об’єднаної територіальної громади об’єднаної територіальної громади сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16514000000 
Бюджет Новоаврамівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоаврамівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324884209 

село Мелюшки у Хорольському районі у складі Новоаврамівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16514000000 
Бюджет Новоаврамівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Новоаврамівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
5324884210 

село Широке у Хорольському районі у складі Новоаврамівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16522000000 
Бюджет Ланнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Ланнівська сільська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5321682507 

село Нижня Ланна у Карлівському районі у складі Ланнівської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16545000000 
Бюджет Гадяцької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Гадяцька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5310390001 

село Біленченківка у Гадяцькому районі у складі Гадяцької 

міської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16545000000 
Бюджет Гадяцької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Гадяцька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5310390002 

село Грипаки у Гадяцькому районі у складі Гадяцької міської 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16545000000 
Бюджет Гадяцької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Гадяцька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5310390003 

село Кіблицьке у Гадяцькому районі у складі Гадяцької міської 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16545000000 
Бюджет Гадяцької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Гадяцька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5310390004 

село Оріханове у Гадяцькому районі у складі Гадяцької міської 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16545000000 
Бюджет Гадяцької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Гадяцька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5310390005 

село Осняги  у Гадяцькому районі у складі Гадяцької міської 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16545000000 
Бюджет Гадяцької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Гадяцька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5310390006 

село Островерхівка у Гадяцькому районі у складі Гадяцької 

міської об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16545000000 
Бюджет Гадяцької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Гадяцька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5310390007 

село Петроселівка у Гадяцькому районі у складі Гадяцької міської 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16545000000 
Бюджет Гадяцької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Гадяцька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5310390008 

село Писарівщина у Гадяцькому районі у складі Гадяцької міської 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16545000000 
Бюджет Гадяцької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Гадяцька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5310390009 

село Рудиків у Гадяцькому районі у складі Гадяцької міської 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

16 2 ss(g)               16545000000 
Бюджет Гадяцької міської об’єднаної 

територіальної громади 

Гадяцька міська рада об’єднаної 

територіальної громади 
5310390010 

село Степаненки у Гадяцькому районі у складі Гадяцької міської 

об’єднаної територіальної громади у Полтавській області 

23 2 ss(g)               23546000000 
Бюджет Русько-Полянської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Русько-Полянська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
7124985202 

село Геронимівка у Черкаському районі у складі Русько-

Полянської сільської об’єднаної територіальної громади у 

Черкаській області 

». 

2. Позиції: 

« 

02 2 ss(g) 
  

02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523982300 

Жолоб’янська сільрада у Томашпільському районі у складі 

Томашпільської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 

02 2 ss(g) 
  

02512000000 
Бюджет Томашпільської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Томашпільська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
0523985200 

Рожнятівська сільрада у Томашпільському районі у складі 

Томашпільської селищної об’єднаної територіальної громади у 

Вінницькій області 

04 2 ss(g) 
  

04517000000 
Бюджет Аулівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Аулівська селищна рада об’єднаної 

територіальної громади 
1222086200 

Українська сільрада у Криничанському районі у складі Аулівської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Дніпропетровській 

області 

15 2 ss(g) 
  

15522000000 
Бюджет Цебриківської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Цебриківська селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 
5125485203 

село Журавське у Ширяївському районі у складі Цебриківської 

селищної об’єднаної територіальної громади у Одеській області 

19 2 s(smt)              19315401000 Бюджет смт Велика Березовиця Великоберезовицька селищна рада 6125255203 
село Кип’ячка селища міського типу Велика Березовиця у 

Тернопільському районі Тернопільської області 

» 
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виключити. 

3. Після позиції: 

« 

19 2 ss(g) 
  

19504000000 
Бюджет Великогаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Великогаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
6125287805 

село Застінка у Тернопільському районі у складі Великогаївської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Тернопільській 

області 

» 

доповнити новою позицією такого змісту: 

« 

19 2 ss(g)            0   19504000000 
Бюджет Великогаївської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

Великогаївська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 
6125281703 

село Кип’ячка  у Тернопільському районі у складі Великогаївської 

сільської об’єднаної територіальної громади у Тернопільській 

області 

». 

 

 

В. о. директора Департаменту 

місцевих бюджетів                                                                                                                                       Олена МАЧУЛЬНА 


