
Додаток 7

0954200000

(код бюджету) (грн.)

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Бурштинська мiська рада 20 560 090,00 19 709 790,00 850 300,00 850 300,00

0110000 Бурштинська мiська рада 20 560 090,00 19 709 790,00 850 300,00 850 300,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад

Програма фінансового забезпечення апарату 

управління Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області на 2021-2025 роки

рішення м/р від 31/2-20 від 11 грудня 2020 р. 994 663,00 994 663,00 - -

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

Програми

про Фонд міської ради на виконання

депутатських повноважень на 2021-2025 роки

рішення міської ради від 02 березня 2021 року 

№16/9-21
1 350 000,00 1 350 000,00 - -

0112142 2142 0763
Програми і централізовані заходи боротьби з 

туберкульозом

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 37 000,00 37 000,00 - -

0112142 2142 0763
Програми і централізовані заходи боротьби з 

туберкульозом

Комплексна Програма «Здоров’я населення 

Бурштинської  міської  територіальної громади 

на 2021-2025роки» 

рішення міської ради від 11.12.2020 року 

№08/2-20
10 000,00 10 000,00 - -

0112143 2143 0763
Програми і централізовані заходи 

профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

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 10 000,00 10 000,00 - -

0112143 2143 0763
Програми і централізовані заходи 

профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

Комплексна Програма «Здоров’я населення 

Бурштинської  міської  територіальної громади 

на 2021-2025роки» 

рішення міської ради від 11.12.2020 року 

№08/2-20
10 000,00 10 000,00 - -

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 №09/2-20 353 000,00 353 000,00 - -

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
780 000,00 780 000,00 - -

0115041 5041 0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних 

споруд

Програма фінансової підтримки Комунального 

некомерційного Підприємства «Плавальний 

басейн «Дельфін» Бурштинської міської ради» 

на 2022-2025рр.

рішення виконавчого комітету №218 від 

11.10.22
4 829 002,00 4 829 002,00 - -

0115041 5041 0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних 

споруд

Програма фінансової підтримки Комунального 

підприємства «Комунальне некомерційне 

підприємство «Спортивний клуб «Бурштин» 

Бурштинської міської ради» на 2022-2025рр.

рішення виконавчого комітету № 97 від 

25травня 22
2 836 125,00 2 836 125,00 - -

0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги

5 000 000,00 5 000 000,00 - -

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма соціально-економічного та 

культурного розвитку Бурштинської 

територіальної громади на 2021-2023рр

рішення міської ради №06/2-20 від 11 грудня 

2020 р.
1 000 000,00 1 000 000,00 - -

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Програма соціально-економічного та 

культурного розвитку Бурштинської 

територіальної громади на 2021-2023рр

рішення міської ради №06/2-20 від 11 грудня 

2020 р.
1 850 300,00 1 000 000,00 850 300,00 850 300,00

до рішення "Про бюджет Бурштинської 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 

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

Спеціальний фонд



0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони
Програми підтримки Збройних Сил України на 

2022-2024 роки

рішення виконавчого комітету №179 від 15 

вересня 2022 року
1 000 000,00 1 000 000,00 - -

0118420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації

Програма фінансування мобілізаційних 

заходів населення та заходів з територіальної 

оборони на 2021-2023 роки

рішення міської ради №36/2-20 від 11 грудня 

2020 р.
500 000,00 500 000,00 - -

0800000
Вiддiл соцiального захисту населення 

Бурштинської мiської ради
7 000 000,00 7 000 000,00 - -

0810000
Вiддiл соцiального захисту населення 

Бурштинської мiської ради
7 000 000,00 7 000 000,00 - -

0813032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв`язку

Програма соціального  захисту населення на 

2022-2026 роки Бурштинської  міської 

територіальної громади

рішення міської ради №05/22-21 від 25 

листопада 2021 р
6 000,00 6 000,00 - -

0813035 3035 1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на залізничному 

транспорті

Програма соціального  захисту населення на 

2022-2026 роки Бурштинської  міської 

територіальної громади

рішення міської ради №05/22-21 від 25 

листопада 2021 р
34 000,00 34 000,00 - -

0813090 3090 1030
Видатки на поховання учасників бойових дій 

та осіб з інвалідністю внаслідок війни

Програма соціального  захисту населення на 

2022-2026 роки Бурштинської  міської 

територіальної громади

рішення міської ради №05/22-21 від 25 

листопада 2021 р
60 000,00 60 000,00 - -

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

Програма соціального  захисту населення на 

2022-2026 роки Бурштинської  міської 

територіальної громади

рішення міської ради №05/22-21 від 25 

листопада 2021 р
1 012 500,00 1 012 500,00 - -

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

Програма соціального  захисту населення на 

2022-2026 роки Бурштинської  міської 

територіальної громади

рішення міської ради №05/22-21 від 25 

листопада 2021 р
39 500,00 39 500,00 - -

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

Програм підтримки сімей загиблих, 

постраждалих учасників Революції Гідності, 

осіб, які перебували у складі добровольчих 

формувань, учасників бойових дій та інших 

громадян, які залучалися та брали 

безпосередню участь у бойових діях, 

здійсненні заходів з на

рішення вик.ком.  від 12 серпня 2022 №158 80 000,00 80 000,00 - -

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Програм підтримки сімей загиблих, 

постраждалих учасників Революції Гідності, 

осіб, які перебували у складі добровольчих 

формувань, учасників бойових дій та інших 

громадян, які залучалися та брали 

безпосередню участь у бойових діях, 

здійсненні заходів з на

рішення вик.ком.  від 12 серпня 2022 №158 4 920 000,00 4 920 000,00 - -

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Програма соціального  захисту населення на 

2022-2026 роки Бурштинської  міської 

територіальної громади

рішення міської ради №05/22-21 від 25 

листопада 2021 р
848 000,00 848 000,00 - -

1000000
Вiддiл культури, туризму i зовнiшнiх зв'язкiв 

Бурштинської мiської ради
100 000,00 100 000,00 - -

1010000
Вiддiл культури, туризму i зовнiшнiх зв'язкiв 

Бурштинської мiської ради
100 000,00 100 000,00 - -

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 №17/2-20 від 11 грудня 

2020 р.
100 000,00 100 000,00 - -

X X X УСЬОГО X X 27 660 090,00 26 809 790,00 850 300,00 850 300,00

Секретар ради Роман ІВАНЮК


