
(грн.)

Код

 тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою/тимчосовою класифікацією видатків та 

кредитування бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом загальний та 

спеціальний фонди

Бурштинська міська рада 455,000 455,000

091103 35,000 35,000

091108 20,000 20,000

081002 Міська цільова  соціальна  програма протидії ВІЛ інфекції сніду на 2015-2018роки 10,000 10,000

081002 Міська цільова програма "Репродуктивне здоров’я населення м.Бурштин"на період до 2020 року 20,000 20,000

081002 Міська програма протидії захворювання на туберкульоз на 2015-2016рр. 20,000 20,000

081002

Міська цільова програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної 

медицини на період до 2020 року 10,000 10,000

120201 Програма підтримки газети "Бурштинський вісник" 150,000 150,000

130102 Розвиток фізичної культури і спорту в м.Бурштин та с.Вигівка на 2016 рік 150,000 150,000

250404

Міська цільова програма соціальної захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей позбавленя 

батьківського піклування , захисту і житлових прав попередженя дитячої бездіяльності та 

безпритульності на 2016-2020 роки 40,000 40,000

Відділ освіти і науки 70,000 70,000

070807 Програма розвитку освіти на 2016 рік 70,000 70,000

Відділ соціального захисту населення 587,000

091106

Фінансова підтримка ГО товариства молодих інвалідів та їх батьків "Довір’я" на 2016 рік рік 55,000

55,000

090412 Програма соціальної підтримки окремих категорій громадян м.Бурштин та с. Вигівка 87,000 87,000

090412 72,000 72,000

091205 68,000 68,000

091207 48,000 48,000

090412 150,000 150,000

091207 92,000 92,000

091209 Програма фінансової підтримки Бурштинської організації ветеранів України на 2016 рік 9,000 9,000

091209 Програма надання допомоги політв’язням та репресованим на 2016 рік 6,000 6,000

Відділ культури і туризму 20,000 20,000

250404 "Програма розвитку туризму в м.Бурштин 2016-2018р." 20,000 20,000

Перелік місцевих( регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Бурштина у 2016 році

Додаток № 6

"Про міський бюджет на 2016 рік "

до рішення міської ради

Міська програма розвитку молодіжної політики, оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської 

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

Програма соціальної підтримки пільгових категорій громадян м.Бурштин та с. Вигівка

Програма соціальної підтримки сімей військовослужбовців і працівників провоохоронних органів, 

які брали або беруть участь в АТО в східних областях України



Разом 1,132,000 1,132,000

Секретар ради                                                                                           Богдан Рибчук                                                                                        


