
усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0110000 Бережанська міська рада 1830000,0 930000,0 900000,0 900000,0

0110000 Бережанська міська рада 1830000,0 930000,0 900000,0 900000,0

0113112 3112 1040

Заходи державної політики з 

питань дітей та їх соціального 

захисту

Міська програма запобігання 

соціальному сиріцтву, подолання 

дитячої безпритульності і 

бездоглядності на 2016-2020 роки

24.11.2016р 

№ 424
20000,0 20000,0

0113192 3192 1030

Надання фінансової підтримки

громадським організаціям

ветеранів і осіб з інвалідністю,

діяльність яких має соціальну

спрямованість

Міська програма "Ветеран" на 2016-

2020 роки

21.04.2016р 

№ 194
15000,0 15000,0

Комплексна програма соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення 

"Турбота" на 2016-2020 роки

29.01.2016р 

№ 97
100000,0 100000,0

Міська програма "Ветеран" на 2016-2020 

роки

21.04.2016р 

№ 194
15000,0 15000,0

Громадський бюджет на 2020 рік
20.12.2019р 

№ 1546
195000,0 195000,0

Програма надання адресної грошової 

допомоги жителям с.Павлів Курянівської 

сільської ради Бережанського району 

Тернопільської області на 2018-2020 роки

08.06.2018р 

№ 962
350000,0 350000,0

Дата та номер 

документа, 

яким вона 

затверджена

Усього

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального 

забезпечення

Додаток 7

до рішення  "Про бюджет  Бережанської  міської  

територіальної  громади на 2020 рік"

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Розподіл видатків місцевого бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм1 у 2020 році

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів  

Код 

типової 

програ

мної 

класифі

кації 

видаткі

Код 

функціо

нальної 

класифі

кації 

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 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів  

Код 

типової 

програ

мної 

класифі

кації 

видаткі

Код 

функціо

нальної 

класифі

кації 

видатків 

та 

Найменування

згідно з відомчою і програмною 

класифікаціями видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування місцевої / регіональної 

програми

0116013 6013 620

Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства

Обласна програма "Питна вода 

Тернопілля на 2018-2020 роки"

28.03.2018р 

№ 937
900000,0 900000,0 900000,0

Програма святкування новорічних 

та різдвяних свят в м. Бережани
 15.11.2019р 

№ 1506

50000,0 50000,0

Громадський бюджет на 2020 рік
20.12.2019р 

№ 1546
185000,0 185000,0

0600000
Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради
580000,0 580000,0

0610000
Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради
580000,0 580000,0

0611162 1162 0990
Інші програми та заходи у сфері 

освіти
Громадський бюджет на 2020 рік

20.12.2019р 

№ 1546
170000,0 170000,0

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей 

(крім заходів з оздоровлення дітей, 

що здійснюються за рахунок коштів 

на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи)

Міська цільова соціальна 

програма оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2019-2021 

роки

29.11.2018

р.№ 1143
180000,0 180000,0

0613131 3131 1040

Здійснення заходів та 

реалізація проектів на 

виконання Державної цільової 

соціальної програми `Молодь 

України`

Міська програма "Молодь. 

Бережани" на 2016-2020 роки

24.03.2016

р.№ 165
30000,0 30000,0

Організація благоустрою 

населених пунктів
0116030 6030 0620



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 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів  

Код 

типової 

програ

мної 

класифі

кації 

видаткі

Код 

функціо

нальної 

класифі

кації 

видатків 

та 

Найменування

згідно з відомчою і програмною 

класифікаціями видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування місцевої / регіональної 

програми

0615011 5011 0810

Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань 

з олімпійських видів спорту

Міська програма розвитку 

фізичної культури і спорту на 

2019-2021 роки

26.12.2018 

р. № 1198
30000,0 30000,0

0615012 5012 0810

Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань 

з неолімпійських видів спорту

Міська програма розвитку 

фізичної культури і спорту на 

2019-2021 роки

26.12.2018 

р. № 1198
20000,0 20000,0

0615031 5031 0810

Утримання та навчально-

тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл

Міська програма розвитку 

фізичної культури і спорту на 

2019-2021 роки

26.12.2018 

р. № 1198
150000,0 150000,0

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

1014082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і  

мистецтва

Програма святкування 

новорічних та різдвяних свят в 

м. Бережани

15.11.2019р 

№ 1506
10000,0 10000,0

2420000,0 1520000,0 900000,0 900000,0

Секретар міської ради Петро  ГОНЧАР

Всього


