
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

20 січня 2022 року м. Бережани № 10-р 

 

Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2022 рік 

 
 Відповідно до «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 

бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом Міністерства 

фінансів України від 26.08.2014 № 836 зі змінами, рішення Бережанської 

міської ради від 17.12.2021 року №534 «Про бюджет Бережанської міської 

територіальної громади на 2022 рік»: 

 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік Бережанської міської 

ради за такими кодами програмної класифікації видатків (КПКВ): 

0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 

0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» 

0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 

зв'язку» 

0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям громадян» 

0113050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю» 

0113112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального 

захисту» 

0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» 



0113171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, 

технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на 

транспортне обслуговування» 

0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» 

0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» 

0115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» 

0116013«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства» 

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» 

0117330 «Будівництво1 інших об'єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності» 

0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації)» 

0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 

0117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи 

права на неї» 

0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» 

0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої влади» 

0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природніх ресурсів». 

2. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм надавати до 

фінансового управління один раз на рік в терміни, визначені для подання 

річної фінансової та бюджетної звітності, за формою затвердженою 

відповідно до наказу № 836 від 26.08.2014 р. у паперовому та 

електронному вигляді.  

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 
 


