
Додаток 7

до рішення міської ради

09542000000

(код бюджету) (грн.)

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100000 Бурштинська мiська рада 7 130 600,00 5 570 000,00 1 560 600,00 1 560 600,00
0110000 Бурштинська мiська рада 7 130 600,00 5 570 000,00 1 560 600,00 1 560 600,00

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
Програма про Фонд міської ради на виконання 

депутатських повноважень на 2021-2025 роки

рішення міської ради від 02.03.2021 року 

№16/9-21
270 000,00 270 000,00 - -

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я

Комплексна Програма «Здоров’я населення 

Бурштинської  міської  територіальної громади 

на 2021-2025роки» 

рішення міської ради від 11.12.2020 року 

№08/2-20
600 000,00 600 000,00 - -

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я

Міська цільова  програма розвитку первинної 

медико-санітарної допомоги на засадах 

сімейної медицини на 2021-2025 роки

рішення міської ради від 11.12.2020 №09/2-20 400 000,00 400 000,00 - -

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»

рішення міської ради від 11.12.2020 року№ 

26/2-20
300 000,00 300 000,00 - -

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма фінансової підтримки комунальних 

підприємств Бурштинської міської ради на 

2022 рік

рішення міської ради від 24.12.2021 №12/25-21 4 000 000,00 4 000 000,00 - -

0117693 7693 0490
Інші заходи, пов`язані з економічною 

діяльністю

Програма залучення інвестицій в економіку  

Бурштинської міської територіальної громади 

на 2021-2025 роки

рішення міської ради від 11.12.2020 №29/2-20 1 560 600,00 - 1 560 600,00 1 560 600,00

0800000
Вiддiл соцiального захисту населення 

Бурштинської мiської ради
1 000 000,00 1 000 000,00 - -

0810000
Вiддiл соцiального захисту населення 

Бурштинської мiської ради
1 000 000,00 1 000 000,00 - -

0813032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв`язку
8 000,00 8 000,00 - -

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

74 000,00 74 000,00 - -

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

51 000,00 51 000,00 - -

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
500 000,00 500 000,00 - -

Спеціальний фонд

"Про бюджет Бурштинської міської  територіальної 

від 24 грудня 2021 року №01/25-21

Програма соціального  захисту населення на 

2022-2026 роки Бурштинської  міської 

територіальної громади

рішення міської ради від 24.11.2021 року 

№05/22-21

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

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



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

51 000,00 51 000,00 - -

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
316 000,00 316 000,00 - -

1000000
Вiддiл культури, туризму i зовнiшнiх зв'язкiв 

Бурштинської мiської ради
200 000,00 200 000,00 - -

1010000
Вiддiл культури, туризму i зовнiшнiх зв'язкiв 

Бурштинської мiської ради
200 000,00 200 000,00 - -

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма розвитку галузі культури 

Бурштинської міської територіальної громади 

на 2021-2023 р.

рішення міської ради від 11.12.2020 №17/2-20 200 000,00 200 000,00 - -

X X X УСЬОГО X X 8 330 600,00 6 770 000,00 1 560 600,00 1 560 600,00

Секретар міської ради Роман Іванюк

Програма підтримки сімей загиблих, 

постраждалих учасників Революції Гідності, 

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 в районах її 

проведення, чи у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення 

Бурштинської міської територіальної громади 

на період 2022-2026 років

рішення міської ради від 24.11.2021 року 

№04/22-21


