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3
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програми
Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

01 Бережанська міська рада
205 000,0 205 000,0

130102
Проведення навчально-тренувальних зборів і

змагань

Міська програма розвитку фізичної культури 

та спорту на 2016-2020 роки

85 000,0 85 000,0

90412 Інші видатки на соціальний захист населення

Комплексна програма соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення "Турбота" 

на 2016-2020 роки

120 000,0 120 000,0

10
Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради

141 500,0 141 500,0

130107
Утримання та навчально-тренувальна робота 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Міська програма розвитку фізичної культури 

та спорту на 2016-2020 роки

119 500,0 119 500,0

070201

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий 

садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, 

ліцеї, гімназії, колегіуми

Міська програма оздоровлення та відпочинку 

дітей  на 2016-2018 роки

22 000,0 22 000,0

Додаток № 7

до рішення Бережанської міської ради

"Про міський бюджет  на 2016 рік"

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

міського бюджету  у 2016 році
1

1



24
Відділ культури, туризму та релігій  

Бережанської міської ради

25 000,0 25 000,0

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і 

місцевими програмами розвитку культури і 

мистецтва

Прграма по святкуванню Дня незалежності 

України та Дня міста Бережани

25 000,0 25 000,0

76
Фінансове управління Бережанської міської 

ради

25 000,0 25 000,0

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально- 

економічного розвитку регіонів

Цільова програма мобілізаційної підготовки 

місцевого значення та забезпечення заходів, 

повязаних із виконанням військового 

обовязку, призовом громадян України на 

строкову військову службу до лав Збройних 

сил України та інших військових формувань 

на 2015-2016 роки

25 000,0 25 000,0

ВСЬОГО
396 500,0 396 500,0

Секретар міської ради П.В.Гончар
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