
усього

у тому 

числі 

бюдже

т 

розвитк

у

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Бережанська міська рада 127000,0 127000,0 0,0 0,0

0110000 Бережанська міська рада 127000,0 127000,0 0,0 0,0

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я

 Програма розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони 

здоров’я Бережанської міської ради на 

2021 рік

рішення сесії 

№ 36 від 

21.12.2020 р.

121000,0 121000,0

0118220 8220 0380
Заходи та роботи з мобілізаційної 

підготовки місцевого значення

Програма сприяння оборонній та 

мобілізаційній готовності, відбору 

громадян на військову службу за 

контрактом і призову на строкову 

військову службу Бережанської 

міської ради на 2020-2023 роки 

рішення сесії 

№ 1547 від 

20.12.2019 р.

6000,0 6000,0

              Додаток 1

до рішення від 03 червня 2021 року №252       

"Про внесення змін до бюджету Бережанської 

міської територіальної громади  на 2021 рік"

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм у 2021 році

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Типово

ї 

програ

мної 

класиф

ікації 

видатк

ів та 

кредит

Код 

Функці

ональн

ої 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредит

ування 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно 

з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми

Дата і номер 

документа, 

яким  

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього

19548000000

               (код бюджету)



усього

у тому 

числі 

бюдже

т 

розвитк

у

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фондКод 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Типово

ї 

програ

мної 

класиф

ікації 

видатк

ів та 

кредит

Код 

Функці

ональн

ої 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредит

ування 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно 

з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми

Дата і номер 

документа, 

яким  

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього

0600000
Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради
4000,0 4000,0

0610000
Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради
4000,0 4000,0

0611142 1142 0990
Інші програми та заходи у сфері 

освіти

Програма з відзначення Дня міста 

Бережани у 2021 році

Рішення сесії 

№ 233 від 

07.05.2021 р.

4000,0 4000,0

1000000
Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради
47200,0 47200,0

1010000
Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради
47200,0 47200,0

1014082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва

Програма з відзначення Дня міста 

Бережани у 2021 році

Рішення сесії 

№ 233 від 

07.05.2021 р.

47200,0 47200,0

3700000
"Фінансове управління" 

Бережанської міської ради
227300,0 227300,0

3710000
"Фінансове управління" 

Бережанської міської ради
227300,0 227300,0



усього

у тому 

числі 

бюдже

т 

розвитк

у

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фондКод 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Типово

ї 

програ

мної 

класиф

ікації 

видатк

ів та 

кредит

Код 

Функці

ональн

ої 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредит

ування 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно 

з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми

Дата і номер 

документа, 

яким  

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

Комплексна програма розвитку 

цивільного захисту Бережанської 

міської територіальної громади на 

2021-2025 роки (для 7ДПРЧ  2 ДПРЗ 

ГУ ДСНС )

рішення сесії 

міської ради 

№ 149 від 

02.03.21р. 

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 

територіальної громади 

Тернопільської області на 2021-

2023 роки (для Відділу поліції № 2 в 

м.Бережани )

рішення сесії 

міської ради 

№ 151 від 

02.03.21р. 

100000,0 100000,0

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

 Програма надання шефської 

допомоги військовим частинам 

Збройних Сил України А - 3200, А 

– 1461, та Бережанському ОМТЦК 

та СП на 2021 рік (для В/ч А-1461)

рішення сесії 

міської ради 

№ 150 від 

02.03.21р.

27300,0 27300,0

405500,0 405500,0 0,0 0,0
Всього



усього

у тому 

числі 

бюдже

т 

розвитк

у

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фондКод 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Типово

ї 

програ

мної 

класиф

ікації 

видатк

ів та 

кредит

Код 

Функці

ональн

ої 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредит

ування 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно 

з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми

Дата і номер 

документа, 

яким  

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього

Ірина  ЗАГНІЙНАСекретар міської ради


