
19548000000

(код бюджету) (грн.)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Бережанська мiська рада 4 948 900,00 2 648 900,00 2 300 000,00 2 300 000,00

0110000 Бережанська мiська рада 4 948 900,00 2 648 900,00 2 300 000,00 2 300 000,00

Програма розвитку та підтримки Комунального 

некомерційного підприємства "Бережанська 

центральна міська лікарня" Бережанської міської 

ради на 2023 рік

Рішення сесії № 933 від 

15.11.2022 р.
2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00

Програма фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги» 

Бережанської міської ради на 2023 рік

Рішення сесії № 934 від 

15.11.2022 р.
350 000,00 350 000,00 - -

0113032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв`язку

 Комплексна програма соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення "Турбота" на 

2023-2026 роки

Рішення сесії №      від     

.      .202 р
30 000,00 30 000,00 - -

0113033 3033 1070

Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян

Програма фінансування видатків на компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян Бережанської міської територіальної 

громади автомобільним транспортом на 

автобусних маршрутах загального користування на 

2023 рік

Рішення сесії №   від     .       

. 2021 р.
450 000,00 450 000,00 - -

0113050 3050 1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

Обласна програма "Ветеран на 2020-2024 роки"

Рішення сесії 

Тернопільської обласної 

ради №1506 від 

28.11.2019 року

23 900,00 23 900,00

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 

21.12.2020 р
60 000,00 60 000,00 - -

Додаток 7 

до  рішення "Про бюджет Бережанської міської 

 територіальної  громади на 2023 рік"

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Типової 

програм

ної 

класифік

ації 

видатків 

та 

Код 

Функціо

нальної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

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 та номер документа, яким 

затверджено місцеву регіональну 

програму

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я



усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Типової 

програм

ної 

класифік

ації 

видатків 

та 

Код 

Функціо

нальної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

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 та номер документа, яким 

затверджено місцеву регіональну 

програму

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

0113160 3160 1010

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

Комплексна програма соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення "Турбота" на 

2023-2026 роки

Рішення сесії №      від     

.      .202 р
800 000,00 800 000,00 - -

0113171 3171 1010

Компенсаційні виплати особам з 

інвалідністю на бензин, ремонт,технічне 

обслуговування автомобілів, мотоколясок 

і на транспортне обслуговування

Обласна програма "Ветеран на 2020-2024 роки"

Рішення сесії 

Тернопільської обласної 

ради №1506 від 

28.11.2019 року

7 400,00 7 400,00

0113191 3191 1030
Інші видатки на соціальний захист 

ветранів війни та праці
Обласна програма "Ветеран на 2020-2024 роки"

Рішення сесії 

Тернопільської обласної 

ради №1506 від 

28.11.2019 року

49 200,00 49 200,00

Міська програма "Ветеран" на 2023-2025 роки
Рішення сесії №      від     

.      .202 р
30 000,00 30 000,00 - -

Комплексна програма соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення "Турбота" на 

2023-2026 роки

Рішення сесії №      від     

.      .202 р
155 000,00 155 000,00 - -

Програма надання адресної грошової допомоги 

жителям с.Павлів Нараївської сільської ради 

Бережанського району Тернопільської області на 

2021-2023 роки

Рішення сесії №33 від 

21.12.2020р.
380 000,00 380 000,00 - -

Поховання військовослужбовців, які загинули 

(померли) під час проходження військової служби, 

внутрішньо переміщених осіб, невідомих та 

безрідних громадян на 2022-2024 роки 

Рішення виконавчого 

комітету № 481  від 

12.05.2022 р. (зі змінами)

150 000,00 150 000,00 -

3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
0113242



усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Типової 

програм

ної 

класифік

ації 

видатків 

та 

Код 

Функціо

нальної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

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 та номер документа, яким 

затверджено місцеву регіональну 

програму

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Обласна програма підтримки осіб, які брали

участь в АТО, операції Об’єднаних сил, членів

сімей осіб, загиблих під час проведення АТО та

операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв

Небесної Сотні, постраждалих учасників

Революції Гідності на 2020-2024 роки

Рішення сесії 

Тернопільської обласної 

ради №1507 від 

28.11.2019 року

63 400,00 63 400,00 - -

0118240 8240 0380
Заходи та роботи з територіальної 

оборони

Програма фінансової підтримки 

добровольчого формування Бережанської 

міської територіальної громади  на 2023 рік

Рішення сесії №       від       

.       .2022р.
100 000,00 100 000,00 - -

0600000
Вiддiл освiти, молодi i спорту 

Бережанської мiської ради
740 950,00 740 950,00 - -

0610000
Вiддiл освiти, молодi i спорту 

Бережанської мiської ради
740 950,00 740 950,00 - -

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 

21.12.2020 р.
70 950,00 70 950,00 - -

Цільова програма військово-патріотичного 

вишколу "Легіонер" на 2023-2025 роки

Рішення сесії №      від     

.        .2022 р.
40 000,00 40 000,00 - -

Цільова програма національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді Бережанської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки

Рішення сесії № 231 від 

12.15.2021 р
10 000,00 10 000,00 - -

Програма розвитку пластового руху Бережанської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення сесії № 454 від 

09.11.2021 р
40 000,00 40 000,00 - -

Програма розвитку фізичної культури і спорту на 

2022-2025 роки

Рішення сесії № 453 від 

09.11.2021 р
210 000,00 210 000,00 - -

Програма розвитку футболу Бережанської міської 

територіальної громади на період 2023 – 2025 роки

Рішення сесії № 937 від 

18.11.2022 р
200 000,00 200 000,00 - -

3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
0113242

0615011 5011 0810

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту

31330613133 1040
Інші заходи та заклади молодіжної 

політики



усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Типової 

програм

ної 

класифік

ації 

видатків 

та 

Код 

Функціо

нальної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

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 та номер документа, яким 

затверджено місцеву регіональну 

програму

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

0615012 5012 0810

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з неолімпійських видів 

спорту

Програма розвитку фізичної культури і спорту на 

2022-2025 роки

Рішення сесії №453 від 

09.11.2021 р.
20 000,00 20 000,00 - -

0615031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл

Програма розвитку фізичної культури і спорту на 

2022-2025 роки

Рішення сесії №453 від 

09.11.2021 р.
150 000,00 150 000,00 - -

1000000
Вiддiл культури, туризму та релiгiй 

Бережанської мiської ради
120 000,00 120 000,00 - -

1010000
Вiддiл культури, туризму та релiгiй 

Бережанської мiської ради
120 000,00 120 000,00 - -

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Програма розвитку туризму в Бережанській міській 

територіальній громаді на 2022-2024 роки

Рішення сесії № 507  від 

08.12.2021 р.
120 000,00 120 000,00 - -

X X X УСЬОГО X X 5 809 850,00 3 509 850,00 2 300 000,00 2 300 000,00

Секретар міської ради                           Ірина  ЗАГНІЙНА


