
усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Бережанська міська рада 280000,0 280000,0 0,0 0,0

0110000 Бережанська міська рада 280000,0 280000,0 0,0 0,0

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у 

сфері охорони здоров’я

 Програма фінансової підтримки 

Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги» 

Бережанської міської ради на 2021 рік

рішення сесії 

№ 35 від 

21.12.2020 р.

130000,0 130000,0

0116013 6013 0620

Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства

Програма фінансової  підтримки 

комунальних підприємств міста Бережани 

на 2019-2021 роки

рішення сесії 

міської ради № 

1205 від 

24.01.19р. (зі 

змінами)

100000,0 100000,0

0116090 6090 0640
Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства

Програма фінансової підтримки 

Комунального підприємства 

«МАЙНОВИК» Бережанської міської 

ради на 2021 рік»

рішення сесії 

№ 272  від 

03.06.2021 р.

50000,0 50000,0

0600000
Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради
85000,0 85000,0

              Додаток 3
до рішення від 22 липня 2021 року №       "Про 

внесення змін до бюджету Бережанської 

міської територіальної громади  на 2021 рік"

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм у 2021 році

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типово

ї 

програ

мної 

класиф

ікації 

Код 

Функці

ональн

ої 

класиф

ікації 

видаткі

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

Найменування місцевої / регіональної 

програми

Дата і номер 

документа, яким  

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього

19548000000

               (код бюджету)



усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд
Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типово

ї 

програ

мної 

класиф

ікації 

Код 

Функці

ональн

ої 

класиф

ікації 

видаткі

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

Найменування місцевої / регіональної 

програми

Дата і номер 

документа, яким  

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього

0610000
Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради
85000,0 85000,0

0615011 5011 0810

Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань 

з олімпійських видів спорту

Міська програма розвитку 

фізичної культури і спорту на 2019-

2021 роки

рішення сесії 

№ 1198  від 

26.12.2018р.

15000,0 15000,0

0615031 5031 0810

Утримання та навчально-

тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл

Міська програма розвитку 

фізичної культури і спорту на 2019-

2021 роки

рішення сесії 

№ 1198  від 

26.12.2018р.

70000,0 70000,0

1000000

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської міської 

ради

150000,0 150000,0

1010000

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської міської 

ради

150000,0 150000,0

1014082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва

Програма з відзначення Дня 

Державного Прапора України, Дня 

незалежності України та 105-ї 

річниці боїв на горі Лисоня у 2021 

році

Рішення сесії 

№         від 

22.07.2021 р.

150000,0 150000,0

515000,0 515000,0 0,0 0,0

Ірина  ЗАГНІЙНА

Всього

Секретар міської ради


