
Фінансування місцевого бюджету на 20__ рік
(грн)

усього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
208100 На початок року
208200 На кінець року 

208400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціальний фонд)

Х Загальне фінансування

600000 Фінансування за активними операціями
602000 Зміни обсягів готівкових коштів
602100 На початок року
602200 На кінець року 

602400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціальний фонд)

Х Загальне фінансування

Секретар ради К.Г. Яхно

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування 
бюджету

Усього Загальний фонд

Додаток 2
до рішення Березанської міської ради

"Про місцевий бюджет м.Березань на 2018 
рік" 

від 15.11.2018  № 596-56-VII

Спеціальний фонд



Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

Програма з відзначення державних та професійних свят, 
ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Березань, 
здійснення представницьких та інших заходів на 2017-
2021роки 

№ 349-36-VII від 13.07.2017

90,000.0 90,000.0

0213112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального 
захисту

120,000.0 120,000.0

0213140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи)

400,000.0 400,000.0

0216020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та
організацій, що виробляють, виконують та/або надають
житлово-комунальні послуги

Програма профілактики та протидії злочинності в місті 
Березань на 2018-2020 роки " Безпечне місто"

від 03.08.2018 №546-51-VII
400,000.0 400,000.0

0216030 6030 0620
Організація благоустрою населених пунктів

Програма поводження з твердими побутовими відходами в 
м.Березань на 2017-2020 роки (ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ) 

№ 353-36-VII від 13.07.2017
400,000.0 400,000.0

0218110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха

Програма цивільного захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 
забезпечення пожежної безпеки в м.Березань на 2018-2020 роки

№ 499-47-VII від 26.04.2018

471,000.0 471,000.0

67,014,434.0 67,014,434.0 0.0
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 15,701,000.0 15,701,000.0

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

46,225,185.0 46,225,185.0

0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

842,000.0 842,000.0

0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 607,000.0 607,000.0
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 2,535,249.0 2,535,249.0
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 4,000.0 4,000.0

0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1,100,000.0 1,100,000.0

1,250,000.0 1,250,000.0 0.0
600,000.0 600,000.0

Допомога зі скрутним становищем Програма соціального захисту учасників АТО та членів їх 
сімей м.Березань на 2017-2020 роки № 495-47-VII від 26.04.2018

248,000.0 248,000.0

Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

від 21.12.2018  № 609-57-VII

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Додаток 7
до рішення Березанської міської ради                      

"Про бюджет Березанської міської ради на 2019 рік" 

Програма розвитку системи освіти міста Березань на 2018-2020 
роки

06 Відділ освіти виконавчого комітету Березанської міської ради

Підтримка сімї та забезпечення прав дітей "Назустріч дітям" до 
2020 року

№ 490-47-VII від 26.04.2018

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
 видатків та 
кредитуванн
я бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету / відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

02 Виконавчий комітет Березанської міської ради

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну програму

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

№ 426-43-VII від 19.12.2017

08 Управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради
0813242 3242 1090



Допомога військовослужбовцям
Програма з військово - патріотичного виховання та 
допризовної підготовки, підготовки молоді до служби в 
Збройних Силах України в м.Березань на 2016 - 2020 роки

№ 430-43-VII від 19.12.2017

52,000.0 52,000.0

Матеріальна допомога 300,000.0 300,000.0

0813192 3192 1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має 
соціальну спрямованість

50,000.0 50,000.0

98,000.0 98,000.0 0.0

1113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики
Програма національно-патріотичного виховання та 
допризовної підготовки, підготовки молоді до служби в 
Збройних Силах України в м.Березань на 2018-2021 роки

№ 470-46-VII від 20.02.2018  
30,000.0 30,000.0

Програма підтримки та розвитку молоді на 2015-2020 роки 
"Молодь Березані" № 469-52-VI від 29.06.2015

10,000.0 10,000.0

Програма розвитку футболу в м. Березань на 2018-2020 
роки

№ 500-47-VII від 26.04.2018 20,000.0 20,000.0

30,000.0 30,000.0

1115012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту

8,000.0 8,000.0

11,579,433.0 10,699,000.0 880,433.0

0216020 6020 0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ та
організацій, що виробляють, виконують та/або надають
житлово-комунальні послуги

600,000.0 600,000.0

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 7,092,000.0 7,092,000.0
7,692,000.0 7,692,000.0 0.0

0217367 7367 0490
Виконання інвестиційних пректів в рамках реалізації
заходів, спрямованих на розвиток системи охорони
здоровя у сільській місцевості 

880,433.0 880,433.0

0217442 7442 0456 Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної
інфраструктури

3,007,000.0 3,007,000.0

3,887,433.0 3,007,000.0 880,433.0
Х Х Х УСЬОГО Х Х 79,941,867.0 79,061,434.0 880,433.0

Секретар ради К.Г.Яхно

0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту

Програма розвитку фізичної культури та спорту "Березань 
спортивна" на 2017-2021 роки

№ 313-31-VII від 06.04.2017

11

Всього по програмі

Програма будівництва, реконструкції та ремонту об`єктів 
інфраструктури м.Березань на 2017-2020 роки (ямковий 
ремонт, Лехнівська МА)

Комплексні програми 

№ 460-46-VII від 20.02.2018  

Сектор молоді та спорту виконавчого комітету Березанської міської ради

1115011 5011

Програма "Турбота" на 2016-2020 роки

№ 354-36-VII від 13.07.2017

Програма підтримки комунальних підприємств м.Березань на 
2017-2020 роки

№ 302-31-VII від 06.04.2017           
      № 335-35-VII від 
20.06.2017                         № 
432-43-VII від 19.12.2017

Всього по програмі



(грн)

у тому числі 
бюджет 
розвитку

10

0.0

0.0

Спеціальний фонд

до рішення Березанської міської ради                      
"Про бюджет Березанської міської ради на 2019 рік" 



0.0

880,433.0

0.0
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880,433.0
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