
усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0110000 Бережанська міська рада 50000,0 50000,0

0110000 Бережанська міська рада 50000,0 50000,0

0116017 6017 0620

Інша діяльність, пов’язана з 

експлуатацією об’єктів житлово-

комунального господарства 

 Програма фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста 

Бережани на 2019-2021 рр. (КП 

"Добробут")

№1205 від 

24.01.2019 р.
50000,0 50000,0

3700000

Фінансове управління 

Бережанської

 міської ради

100000,0 100000,0

3710000

Фінансове управління 

Бережанської

 міської ради

100000,0 100000,0

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

 Програма сприяння поліції у підвищенні 

рівня безпеки громадян на території 

Бережанської міської ради 

Тернопільської області на 2017,2018 та 

2019 рр.(у новій редакції)

 №856 від 

22.02.2018 р.
25000,0 25000,0

Дата та номер 

документа, яким 

вона 

затверджена

Усього

Додаток 3

до рішення  від 30 травня 2019 року №1332   "Про 

внесення змін до міського бюджету  на 2019 рік"

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Розподіл видатків місцевого бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм1 у 2019 році

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Код 

типової 

програм

ної 

класифік

ації 

видатків 

Код 

функціо

нальної 

класифік

ації 

видатків 

та 

Найменування

згідно з відомчою і програмною 

класифікаціями видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми



усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дата та номер 

документа, яким 

вона 

затверджена

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Код 

типової 

програм

ної 

класифік

ації 

видатків 

Код 

функціо

нальної 

класифік

ації 

видатків 

та 

Найменування

згідно з відомчою і програмною 

класифікаціями видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

Програма мобілізації зусиль 

Бережанської міської ради,Управління 

Державної міграційної служби України в 

Тернопільській області по забезпеченню 

реалізації державної політики в сфері 

безпеки документів та міграційної 

політики на 2018-2019 роки

№1010 від 

26.07.2018 р.
40000,0 40000,0

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

Програма попередження надзвичайних 

ситуацій, реагування на них та 

забезпечення пожежної і техногенної 

небезпеки на обєктах різних форм 

власності в місті Бережани на 2016-2020 

роки

 №74 від 

21.01.2016 р.
35000,0 35000,0

150000,0 150000,0

Секретар міської ради Петро  ГОНЧАР

Всього


