
усього

у тому 

числі 

бюдже

т 

розвитк

у
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0110000 Бережанська міська рада 768210,0 768210,0 0,0 0,0

0110000 Бережанська міська рада 768210,0 768210,0 0,0 0,0

0113050 3050 1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

Обласна програма "Ветеран на 2020-

2024 роки"
31410,0 31410,0

0113171 3171 1010

Компенсаційні виплати особам з 

інвалідністю на бензин, ремонт, 

технічне обслуговування автомобілів, 

мотоколясок і на транспортне 

обслуговування

Обласна програма "Ветеран на 2020-

2024 роки"
20000,0 20000,0

0113191 3191 1030
Інші видатки на соціальний захист 

ветеранів війни та праці

Обласна програма "Ветеран на 2020-

2024 роки"
76800,0 76800,0

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення

Обласна програма підтримки осіб, які брали 

участь в АТО, операції Об’єднаних сил, членів 

сімей осіб, загиблих під час проведення АТО та 

операції  Об’єднаних сил, членів сімей Героїв 

Небесної Сотні, постраждалих учасників 

Революції Гідності на 2020-2024 роки

рішення 

Тернопільської 

обласної ради № 

1507 від 

28.11.2019р. 

40000,0 40000,0

Дата і номер 

документа, яким  

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього

19548000000

               (код бюджету)

рішення сесії 

Тернопільської 

обласної ради № 

1506 від 28.11.2019р. 

(зі змінами)  

              Додаток 3
до рішення від 25 лютого 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 

видаткі

Код 

Функці

онально

ї 

класифі

кації 

видаткі

в та 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми



усього

у тому 

числі 

бюдже

т 

розвитк

у
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дата і номер 

документа, яким  

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд
Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типово

ї 

програ

мної 

класиф

ікації 

видаткі

Код 

Функці

онально

ї 

класифі

кації 

видаткі

в та 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення

Програма стимулювання громадян 

України, направлених Бережанським 

об’єднаним міським територіальним 

центром комплектування та соціальної 

підтримки для проходження військової 

служби за контрактом у Збройні Сили 

України у 2021 році 

рішення сесії №     

від 25.02.21р.
100000,0 100000,0

0116013 6013 0620

Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства

Програма фінансової  підтримки 

комунальних підприємств міста Бережани 

на 2019-2021 роки

рішення сесії № 

1205 від 

24.01.19р. (зі 

змінами)

200000,0 200000,0

0600000
Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради
100000,0 100000,0

0610000
Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради
100000,0 100000,0

0611142 1142 0990
Інші програми та заходи у сфері  

освіти

Програма розвитку футболу 

Бережанщини на період 2020-2022 

роки

рішення сесії № 

1613 від 

26.02.20р. 

80000,0 80000,0

0611142 1142 0990
Інші програми та заходи у сфері  

освіти

Програма розвитку фізичної культури і 

спорту на 2019-2021 роки 

рішення сесії № 

1198 від 

26.12.18р. (зі 

змінами)

20000,0 20000,0

868210,0 868210,0 0,0 0,0

Секретар міської ради Ірина  МИГОВИЧ

Всього


