
грн.

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів
2

Код 

ТПКВК

МБ /

ТКВКБМ

С
3

Код 

ФКВКБ
4

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) програми
Загальний 

фонд

Спеціаль

ний фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

0100000 Бережанська міська рада +67000,0 +67000,0

0110000 Бережанська міська рада +67000,0 +67000,0

0113110 3110
 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

+7000,0 +7000,0

0113112 3112 1040
 Заходи державної політики з питань дітей та їх 

соціального захисту 

Міська програма запобігання соціальному 

сирітству, подолання дитячої безпритульності 

і бездоглядності на 2016-2020 роки

+7000,0 +7000,0

0113240 3240 Інші заклади та заходи
+23000,0 +23000,0

0113242 3242 1090
 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

 Комплексна програма соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення "Турбота" 

на 2016-2020 роки

+23000,0 +23000,0

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених пунктів Програма відкриття новорічної ялинки у місті 

Бережани

+37000,0 +37000,0

1000000
Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради

+10000,0 +10000,0

1010000
Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради

+10000,0 +10000,0

1014080 4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

+10000,0 +10000,0

Програма відкриття новорічної ялинки у місті 

Бережани

+10000,0 +10000,0

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

міського   бюджету  у 2018  році

1014082 4082 0829  Інші заходи в галузі культури і мистецтва
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3700000
Фінансове управління Бережанської міської ради

+50000,0 +50000,0

3710000
Фінансове управління Бережанської міської ради

+50000,0 +50000,0

3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів

Програма надання шефської допомоги 

військовим частинам А-3200, А-1461 на 

2018-2019 роки (для верхньої військової 

частини 1461)

+50000,0 +50000,0

+127000,0 +127000,0

                               Секретар  міської  ради                                                                                                  П.В.ГОНЧАР

Всього
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