
Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд
Спеціальний 

фонд

Разом загальний та 

спеціальний фонди

700,000.0 0.0 700,000.0

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Програма поводження з твердими побутовими відходами в 

м.Березань на 2017-2020 роки (ліквідація стихійних сміттєзвалищ) 
150,000.0 150,000.0

0217461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого

бюджету

Програма будівництва, реконструкції та ремонту об`єктів 

інфраструктури м.Березань на 2017-2020 роки (ямковий ремонт)
500,000.0 500,000.0

210180 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 

50,000.0 50,000.0

250,000.0 0.0 250,000.0

200,000.0 0.0 200,000.0

Допомога зі скрутним становищем
Програма соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей 

м.Березань на 2017-2020 роки
72,000.0 72,000.0

Допомога військовослужбовцям

Програма з військово - патріотичного виховання та допризовної 

підготовки, підготовки молоді до службив Збройних Силах 

України в м.Березань на 2016 - 2020 роки

16,000.0 16,000.0

Матеріальна допомога Програма "Турбота" на 2016-2020 роки 112,000.0 112,000.0

0813192 3192 1030
Надання фінансової підтримки громадським 

організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність 

яких має соціальну спрямованість

Програма "Турбота" на 2016-2020 роки 50,000.0 50,000.0

90,000.0 0.0 90,000.0

1115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту
62,700.0 62,700.0

1115012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з неолімпійських видів спорту
7,300.0 7,300.0

1113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

Програма з військово-патріотичного виховання та допризовної 

підготовки, підготовки молоді до службив Збройних Силах 

України в м.Березань на 2016-2020 роки

20,000.0 20,000.0

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Програма розвитку фізичної культури та спорту "Березань 

спортивна" на 2017-2021 роки

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Березанської міської ради

02 Виконавчий комітет Березанської міської ради

Відділ фізичної культури та спорту виконавчого комітету Березанської міської ради11
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Додаток 7                     

до рішення сесії Березанської міської ради

"Про місцевий бюджет м.Березань на 2018 рік" 

від 19.12.2017  № 418-43-VII

08

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів місцевого бюджету  у 2018 році

0813242 3242

1



5,313,100.0 0.0 5,313,100.0

0216017 6017 0620
Забезпечення надійного та безперебійного 

функціонування житлово-експлуатаційного господарства
700.0 700.0

0216012 6012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва,

транспортування, постачання теплової енергії

12,400.0 12,400.0

0216013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства
200,000.0 200,000.0

0216020 6020 0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ

та організацій, що виробляють, виконують та/або

надають житлово-комунальні послуги

1,000,000.0 1,000,000.0

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 4,000,000.0 4,000,000.0

0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 100,000.0 100,000.0

6,353,100.0 0.0 6,353,100.0

Секрктар ради Москаленко Л.А.

Програма підтримки комунальних підприємств м.Березань на 

2017-2020 роки

Комплексні програми 

Р А З О М
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