
усього

у тому 

числі 

бюдже

т 

розвитк
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0110000 Бережанська міська рада 280202,0 160000,0 120202,0 0,0

0110000 Бережанська міська рада 280202,0 160000,0 120202,0

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у 

сфері охорони здоров’я

 Програма фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Центр 

первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги» Бережанської міської ради на 2021 

рік

рішення сесії 

№ 35 від 

21.12.2020 р.

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 

міської ради 

№ 1205 від 

24.01.19р. (зі 

змінами)

60000,0 60000,0

0118311 8311 0511

Охорона та раціональне 

використання природних 

ресурсів 

Обласна Програма охорони навколишнього 

природного середовища в Тернопільській 

області на 2021 - 2027 роки                       

(субвенційні кошти)

рішення 

Тернопільськ

ої обласної 

ради  № 58 

від 03.02.21р. 

120202,0 120202,0

280202,0 160000,0 120202,0 0,0

Дата і номер 

документа, 

яким  

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього

19548000000

               (код бюджету)

              Додаток 2
до рішення від 07 травня 2021 року № 221    "Про 

внесення змін до бюджету Бережанської 

міської територіальної громади  на 2021 рік"

Всього

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 

Код 

Функці

ональн

ої 

класифі

кації 

видаткі

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною 

Найменування місцевої / регіональної програми



усього

у тому 

числі 

бюдже

т 

розвитк
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 

Код 

Функці

ональн

ої 

класифі

кації 

видаткі

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною 

Найменування місцевої / регіональної програми

Секретар міської ради Ірина  МИГОВИЧ


