
Проект рішення 

 

 

 

 

Від «___» січня 2016 р.                                                                                        № 61 

 

 

Про фінансування 

міських цільових програм 

 

 

 

На виконання рішень міської ради  від 24 грудня 2015 року щодо затвердження 

міського бюджету та міських цільових програм, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити обсяги фінансування прийнятих та затверджених міських цільових 

Програм згідно додатку. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового 

відділу міської ради О.І. Петровську та голову комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку В.Л. Рика. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                           Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        Додаток 

                  до рішення міської ради 

 від «___» _________ 2015 р. 

 

 

 

 

 

П Е Р Е Л І К 

міських цільових Програм 

 

 

  

№ 

з/п 

Назва Програми Сума фінансування 

тис. грн. 

1. Програма розвитку молодіжної політики, 

оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської 

молоді в м. Бурштин та с. Вигівка на 2016 рік. 

 

70 тис. грн. 

2. Програма розвитку фізичної культури і спорту в 

м. Бурштин та с. Вигівка на 2016 рік. 

80 тис. грн. 

 

3. Програма «Репродуктивного здоров’я населення м. 

Бурштин на період до 2020 року».  

20 тис. грн. 

4. Програма розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги на засадах сімейної медицини на період 

до 2020 року 

10 тис. грн.. 

 

5. Програма фінансової підтримки ГО товариство 

молодих інвалідів та їх батьків «Довір’я»                           

м. Бурштин на 2016 р. 

55 тис. грн. 

6. Програма соціального захисту і підтримки дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, захисту їх житлових прав, 

попередження бездоглядності та безпритульності 

на 2016-2010 роки. 

40 тис. грн. 

7. Програма соціальної підтримки окремих категорій 

громадян м. Бурштин та с. Вигівка 

96 тис. грн. 

8. Програма підтримки пільгової категорії громадян 

на 2016 р. 

155 тис. грн. 

9. Програма соціальної підтримки сімей 

військовослужбовців і працівників правоохоронних 

органів, які брали  або беруть участь в АТО. 

 

242 тис. грн.  

10. Програма розвитку освіти м. Бурштин на 2016 рік. 20 тис. грн. 

11. Програма надання допомоги політв’язням та 

репресованим на 2016 рік. 

6 тис. грн. 

12. Програма підтримки газети «Бурштинський 

вісник» 

100 тис. грн.  

13. Програма протидії захворюванню на туберкульоз 

на 2015-2016 р.р. 

20 тис. грн.  

14. Програма протидії ВІЛ – інфекції (СНІДУ) на 2015-

2018 р.р. 

20 тис. грн.  

15. Програма розвитку туризму в м. Бурштин на 2016-

2018 р.р. 

20 тис. грн.  



 


