
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0110000 Бережанська міська рада 985000,0 485000,0 500000,0

0110000 Бережанська міська рада 985000,0 485000,0 500000,0

0113112 3112 1040

Заходи державної політики з 

питань дітей та їх соціального 

захисту

Міська програма запобігання 

соціальному сиріцтву, подолання 

дитячої безпритульності і 

бездоглядності на 2021-2023 роки

рішення сесії 

№ 34  від 

21.12.20р.

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 2021-

2025 роки

рішення сесії 

№ 38  від 

21.12.20р.

15000,0 15000,0

Міська програма "Ветеран" на 2021-

2025 роки

рішення сесії 

№ 38  від 

21.12.20р.

20000,0 20000,0

Комплексна програма соціальної 

підтримки малозабезпечених верств 

населення "Турбота" на 2021-2025 роки

рішення сесії 

№ 37  від 

21.12.20р.

70000,0 70000,0

Додаток 7

до рішення  "Про бюджет  Бережанської  міської  

територіальної  громади на 2021рік"

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 

видаткі

Код 

Функціо

нальної 

класифі

кації 

видатків 

та 

кредиту

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

Найменування місцевої / регіональної 

програми

Дата і номер 

документа, 

яким  

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального 

забезпечення

Усього

19548000000

               (код бюджету)



усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд
Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типово

ї 

програ

мної 

класиф

ікації 

видаткі

Код 

Функціо

нальної 

класифі

кації 

видатків 

та 

кредиту

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

Найменування місцевої / регіональної 

програми

Дата і номер 

документа, 

яким  

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього

Програма надання адресної грошової 

допомоги жителям с.Павлів Курянівської 

сільської ради Бережанського району 

Тернопільської області на 2021-2023 роки

рішення сесії 

№ 33  від 

21.12.20р.

360000,0 360000,0

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоровя

Програма розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони 

здоровя Бережанської міської ради 

на 2021 рік

рішення сесії 

№ 36  від 

21.12.20р.

500000,0 500000,0

0600000
Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради
170000,0 170000,0

0610000
Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради
170000,0 170000,0

0613131 3131 1040

Здійснення заходів та 

реалізація проектів на 

виконання Державної цільової 

соціальної програми `Молодь 

України`

Міська програма "Молодь. 

Бережани" на 2021-2025 роки

рішення сесії 

№ 39  від 

21.12.20р.

30000,0 30000,0

0615011 5011 0810

Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту

Міська програма розвитку 

фізичної культури і спорту на 

2019-2021 роки

рішення сесії 

№ 1198  від 

26.12.2018р.

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

рішення сесії 

№ 1198  від 

26.12.2018р.

10000,0 10000,0

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального 

забезпечення



усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд
Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типово

ї 

програ

мної 

класиф

ікації 

видаткі

Код 

Функціо

нальної 

класифі

кації 

видатків 

та 

кредиту

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

Найменування місцевої / регіональної 

програми

Дата і номер 

документа, 

яким  

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього

0615031 5031 0810

Утримання та навчально-

тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл

Міська програма розвитку 

фізичної культури і спорту на 

2019-2021 роки

рішення 

сесії № 1198  

від 

26.12.2018р.

100000,0 100000,0

1155000,0 655000,0 500000,0

Секретар міської ради Ірина МИГОВИЧ

Всього



у тому числі 

бюджет 

розвитку

10

500000,0

500000,0

Додаток 7

до рішення  "Про бюджет  Бережанської  міської  

територіальної  громади на 2021рік"

Спеціальний фонд

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



у тому числі 

бюджет 

розвитку

10

Спеціальний фонд

500000,0



у тому числі 

бюджет 

розвитку

10

Спеціальний фонд

500000,0


