
усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0110000 Бережанська міська рада 70500,0 -29500,0 100000 100000

0110000 Бережанська міська рада 70500,0 -29500,0 100000 100000

0113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв`язку

Міська програма "Ветеран" на 2016-

2020 роки

Рішення сесії 

№ 194 від 

21.04.2016р 

-9500,0 -9500,0

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення

Програма стимулювання громадян 

направлених Бережанським обєднаним 

міським військовим комісаріатом для 

проходження військової служби за 

контрактом у Збройні Сили України у 

2020 році 

Рішення сесії 

№ 1548 від 

20.12.2019 р.

30000,0 30000,0

0116013 6013 0620

Забезпечення діяльності 

водопровідно -  каналізаційного 

господарства

Програма фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста 

Бережани на 2019-2021 рр.

Рішення сесії 

№1205 від 

24.01.2019 

р.(Зміни 

15000,0 15000,0

Громадський бюджет на 2020 рік 

(КП "Господар")

Рішення сесії 

№ 1546 від 

20.12.2019р 

55000,0 5000,0 50000,0 50000,0

Громадський бюджет на 2020 рік 

Рішення сесії 

№ 1546 від 

20.12.2019р 

-55000,0 -105000,0 50000,0 50000,0

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів

до рішення  від  30 липня  2020 року №  1760  "Про 

внесення змін до  бюджету  Бережанської міської 

територіальної громади на 2020 рік"

Додаток 3

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм у 2020 році

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типово

ї 

програ

мної 

класиф

ікації 

Код 

Функці

онально

ї 

класифі

кації 

видаткі

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно 

з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого 

Найменування місцевої / регіональної 

програми

Дата і номер 

документа, яким  

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

19548000000

                    (код бюджету)

Усього



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

онально

ї 

класифі

кації 

видаткі

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно 

з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого 

Найменування місцевої / регіональної 

програми

Дата і номер 

документа, яким  

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха

Комплексна програма  розвитку 

цивільного захисту м. Бережани, 

сіл Рай та Лісники на 2018-2020 

роки"

Рішення сесії 

№ 860 від 

22.02.2018 р.

35000,0 35000,0

0600000
Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради
-174000,0 -174000,0

0610000
Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради
-174000,0 -174000,0

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

Рішення сесії 

№ 1143 від 

29.11.2018р.

-160000,0 -160000,0

0615012 5012 0810

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з неолімпійських 

видів спорту

Міська програма розвитку 

фізичної культури і спорту на 

2019-2021 роки

Рішення сесії 

№ 1198 від 

26.12.2018 р. 

-10000,0 -10000,0

0613131 3131 1040

Здійснення заходів та реалізація 

проектів на виконання Державної 

цільової соціальної програми 

`Молодь України`

Міська програма "Молодь. 

Бережани" на 2016-2020 роки

Рішення сесії 

№  165 від 

24.03.2016р.

-10000,0 -10000,0



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

онально

ї 

класифі

кації 

видаткі

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно 

з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого 

Найменування місцевої / регіональної 

програми

Дата і номер 

документа, яким  

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього

611162 1162 0990 Інші програми і заходи у сфері освіти

Програма з відзначення Дня 

Державного Прапора України, 29-ї 

річниці з Дня проголошення 

незалежності України та Дня міста 

Бережани на 2020 рік

Рішення сесії 

№1759 від 

30.07.2020 р.

6000,0 6000,0

1000000
Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради
64000,0 64000,0

1010000
Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради
64000,0 64000,0

1014082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва

Програма з відзначення Дня 

Державного Прапора України, 29-

ї річниці з Дня проголошення 

незалежності України та Дня 

міста Бережани на 2020 рік

Рішення сесії 

№1759 від 

30.07.2020 р.

64000,0 64000,0

-39500,0 -139500,0 100000,0 100000,0

Секретар міської ради Петро  ГОНЧАР

Всього


