
Додаток №6

до рішення міської ради

(грн)

усього у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Міська рада

0110180 180 0133 Інша діяльність у сфері державного 

управління

Програми забезпечення діяльності Центру 

надання адміністративних послуг Бурштинської 

міської ради на 2021-2022 роки

№27/2-20 від 

11.12.2020р.
100 000 100 000

0110180 180 0133 Інша діяльність у сфері державного 

управління

Програма фінансового забезпечення  

нагородження відзнаками та грошовими 

винагородами  Бурштинської міської ради на 

2021-2025 рік.

№19/2-20 від 

11.12.2020р.
100 000 100 000

0110180 180 0133 Інша діяльність у сфері державного 

управління

Міської цільової програми «Фінансова 

підтримка КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради» на 2020-2021 р.

№04/66-19 від 

24.01.2019
100 000 100 000

0110180 180 0133 Інша діяльність у сфері державного 

управління

Програма фінансового забезпечення апарату 

управління Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області на 2021-2025 роки

№31/2-20 від 

11.12.2020р.
1 105 000 1 105 000

від 2 березня 2021 року  №02/9-21

Спеціальний фонд

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

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціон

альної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього Загальний 

фонд



усього у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Спеціальний фондКод 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціон

альної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього Загальний 

фонд

0110180 180 0133 Інша діяльність у сфері державного 

управління

«Програма Громадський бюджет (бюджет 

участі) Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки»

№30/2-20 від 

11.12.2020р.
1 000 000 1 000 000

0113131 3131 1040 Інші заходи та заклади молодіжної 

політики

Програма "Розвитку та підтримки молодіжної 

політики  і  національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 років" 

№24/2-20 від 

11.12.2020р.
100 000 100 000

0113140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей 

(крім заходів з оздоровлення дітей, 

що здійснюються за рахунок коштів 

на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи)

Міська цільова соціальна програма 

«Оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської 

молоді Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки» 

№25/2-20 від 

11.12.2020р.
100 000 100 000

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення

Програми підтримки сім’ї, дітей та молоді з 

інвалідністю, забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на 2021-2025 

роки

№18/3-20 від 

23.12.2020р.
50 000 50 000

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення

Програма  соціального захисту і підтримки 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування,захисту їх житлових прав, 

попередження дитячої бездоглядності та 

безпритульності на 2021-2025 роки 

Бурштинської міської територіальної громади

№23/2-20 від 

11.12.2020р.
50 000 50 000



усього у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Спеціальний фондКод 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціон

альної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього Загальний 

фонд

0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту

Міська цільова соціальна програма«Розвитку 

фізичної культури і спорту Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 

роки» 

№26/2-20 від 

11.12.2020р.
1 245 000 1 245 000

0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства

262000 262000

0116015 6015 0620 Забезпечення надійної та 

безперебійної експлуатації ліфтів

170000 70000 100000 100000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених 

пунктів
923 000 823 000 100 000 100 000

0117461 7461 0456 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

9 250 000 250 000 9 000 000 9 000 000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених 

пунктів

Про затвердження Програми благоустрою та 

розвитку комунального господарства міста 

Бурштин і села Вигівка на 2020-2022 роки

№12/84-19            

від27.11.2019р.
5 000 000 5 000 000

0116071 6071 0620 Відшкодування різниці між розміром 

ціни (тарифу) на житлово-комунальні 

послуги, що затверджувалися або 

погоджувалися рішенням місцевого 

органу виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування, та 

розміром економічно обґрунтованих 

витрат на їх виробництво

 Програми фінансової підтримки комунального 

підприємства «Житловик» на 2021 рік

№34/2-20 від 

11.12.2020р.
500 000 500 000

Програма соціально-економічного та 

культурного розвитку Бурштинської 

територіальної громади на 2021-2025рр

№_________            

від______2020р.



усього у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Спеціальний фондКод 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціон

альної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього Загальний 

фонд

0116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства

Програма Програми співфінансування заходів із 

заміни вікон та дверей у багатоквартирних 

будинках Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021 рік

№32/2-20 від 

11.12.2020р.
150 000 150 000

0116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства

Програма про дольову участь співвласників у 

поточному та капітальному ремонтах 

багатоквартирних будинків Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021 рік

№33/2-20 від 

11.12.2020р.
200 000 200 000

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Цільова програма у галузі розвитку земельних 

відносин на території Бурштинської 

територіальної громади на 2021-2025 роки»

№12/2-20 від 

11.12.2020р.
520 000 520 000

0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації)

Програма розроблення (оновлення) 

містобудівної документації Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 

рр.

№28/2-20 від 

11.12.2020р.
100 000 100 000

0117693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною 

діяльністю

Програма залучення інвестицій в економіку  

Бурштинської міської територіальної громади 

на 2021-2025 роки

№29/2-20 від 

11.12.2020р.
1 500 000 1 500 000 1 500 000

0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

Комплексна цільова програма розвитку 

цивільного захисту м.Бурштин та с.Вигівка на 

2021-2025рр.

№38/2-20 від 

11.12.2020р.
30 000 30 000

0118220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної 

підготовки місцевого значення

Програма фінансування мобілізаційних заходів 

населення та заходів з територіальної оборони 

на 2021-2023 роки

№37/2-20 від 

11.12.2020р.
20 000 20 000



усього у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Спеціальний фондКод 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціон

альної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього Загальний 

фонд

0118230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та 

безпеки

Програма Програми «Безпечне місто 2021 - 

2025 роки Бурштинської міської територіальної 

громади» 

№35/2-20 від 

11.12.2020р.
150 000 150 000

0118420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової 

інформації

Міська програма «Відкрите місто - влада для 

людей» на 2021 рік

№16/2-20 від 

11.12.2020р.
200 000 200 000

0112142 2142 0763 Програми і централізовані заходи 

боротьби з туберкульозом
20 000 20 000

0112143 2143 0763 Програми і централізовані заходи 

профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
10 000 10 000

0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я
570 000 570 000

0112142 2142 0763 Програми і централізовані заходи 

боротьби з туберкульозом
15 000 15 000

0112143 2143 0763 Програми і централізовані заходи 

профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
10 000 10 000

0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я
1 375 000 1 375 000

Відділ освіти та науки

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері 

освіти
320 000 320 000

Про міську цільову  програму розвитку 

первинної медико-санітарної допомоги на 

засадах сімейної медицини на 2021-2025 роки

№09/2-20 від 

11.12.2020р.

Комплексна Програма «Здоров’я населення 

Бурштинської  міської  територіальної громади 

на 2021-2025роки» 

№08/2-20 від 

11.12.2020р.

Програми розвитку освіти Бурштинської  

територіальної громади на 2021-2025 роки

№10/2-20 від 

11.12.2020р.



усього у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Спеціальний фондКод 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціон

альної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього Загальний 

фонд

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 180 000 180 000

Відділ культури , туризму і 

зовнішніх зв'язків

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва
60 000 60 000

1017622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі 

туризму та курортів
40 000 40 000

Відділ соціального захисту 

населення

0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв`язку
31 000 31 000

0813035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян 

на залізничному транспорті

25 000 25 000

0813160 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

50 000 50 000

Програма соціального  захисту населення на 

2021-2025 роки Бурштинської  міської 

територіальної громади.

№21/2-20 від 

11.12.2020р.

Програма розвитку галузі культури 

Бурштинської міської територіальної громади 

на 2021-2023 р.

Програми розвитку освіти Бурштинської  

територіальної громади на 2021-2025 роки

№10/2-20 від 

11.12.2020р.

№17/2-20 від 

11.12.2020р.



усього у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Спеціальний фондКод 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціон

альної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього Загальний 

фонд

0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім 

ветеранів війни і праці, військової 

служби, органів внутрішніх справ та 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) на 

оплату житлово-комунальних послуг

96 000 96 000

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення
654 000 654 000

0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім 

ветеранів війни і праці, військової 

служби, органів внутрішніх справ та 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) на 

оплату житлово-комунальних послуг

107 000 107 000

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення
315 000 315 000

Х Х Х УСЬОГО Х Х 26 803 000 16 103 000 10 700 000 10 700 000

Програма соціального  захисту населення на 

2021-2025 роки Бурштинської  міської 

територіальної громади.

№21/2-20 від 

11.12.2020р.

Програма соціальної підтримки сімей загиблих і 

постраждалих під час масових акцій 

громадського протесту в період з 21 листопада 

2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників 

бойових дій, осіб які перебувають чи 

перебували у складі  добровольчих формувань, 

що утворилися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності 

України, та інших громадян, які залучалися і 

брали безпосередню участь в 

Антитерористичній операції та операції 

Об′єднаних сил в районах її проведення на 2021-

2025 роки Бурштинської  міської територіальної 

громади 

№22/2-20 від 

11.12.2020р.



усього у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Спеціальний фондКод 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціон

альної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього Загальний 

фонд

Секретар міської ради                                                                                                  Роман Іванюк


