
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

1,514,852.9 0.0 1,514,852.9

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

Програма організації надання шефської допомоги 5-ій стрілецькій 
роті другого батальйону військової частини 3066 Національної гвардії 
України на 2018 рік

100,000.0 100,000.0

Програма організації надання шефської допомоги військовій частині 
А3085 на 2018 рік (Дівички) 65,000.0 65,000.0

Програма організації надання шефської допомоги 
Березанському міському військовому комісаріату на 2018 рік 50,000.0 50,000.0

0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Програма "Здоров`я" 74,500.0 74,500.0

0212144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий 
діабет

Програма "Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих 
на цукровий діабет" на 2018 рік

280,052.86 280,052.9

0212146 2146 0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань Програма "Доступні ліки" 295,300.0 295,300.0

0213112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 80,000.0 80,000.0

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)

190,000.0 190,000.0

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

Програма " Безпечне місто" 30,000.0 30,000.0

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

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

150,000.0 150,000.0

43819148.0 0.0 43819148.0
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 11583000.0 11583000.0

0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

28877088.0

28877088.0

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

Додаток 7                     
до рішення сесії Березанської міської ради

"Про місцевий бюджет м.Березань на 2018 рік" 
від 03.08.2018  № 547-51-VII

02 Виконавчий комітет Березанської міської ради

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

06 Відділ освіти виконавчого комітету Березанської міської ради
Програма розвитку системи освіти

Підтримка сімї та забезпеченняправ дітей "Назустріч дітям" до 2020 
року

1



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

862000.0
862000.0

0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 547000.0 547000.0
0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 975030.0 975030.0
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 973220.0 973220.0
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 1810.0 1810.0

910,000.0 0.0 910,000.0

0813031 3031 1070 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до
законодавства 20,000.0 20,000.0

0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 70,000.0 70,000.0

0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям громадян 320,000.0 320,000.0

0813035 3035 1070
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорй громадян 
на залізничному транспорті 50,000.0 50,000.0

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 служби в Збройних Силах України 
в м.Березань на 2016 - 2020 роки

16,000.0 16,000.0

Матеріальна допомога 112,000.0 112,000.0

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

50,000.0 50,000.0

55,000.0 0.0 55,000.0

1014020 4020 0822
Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних колективів, 
ансамблів, концертних та циркових організацій Програма з відзначення державних свят та пам"ятних дат  на 2018 рік 50,000.0 50,000.0

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Програма ровитку галузі культури та туризму в м.Березань на 2017-
2020 роки 5,000.0 5,000.0

269,400.0 0.0 269,400.0

Програма розвитку футболу в м. Березань на 2018-2020 роки 89,700.0 89,700.0

152,400.0 152,400.0

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 національно-патріотичного виховання та допризовної 
підготовки, підготовки молоді до служби в Збройних Силах України 
в м.Березань на 2018-2021 роки

20,000.0 20,000.0

7,734,930.1 15,789,665.0 23,524,595.1

0216017 6017 0620 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-
експлуатаційного господарства 42,989.0 42,989.0

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 137,300.0 137,300.0

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

432,384.0 432,384.0

Відділ культури та туризму виконавчого комітету Березанської міської ради

Сектор молоді та спорту виконавчого комітету Березанської міської ради11
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Програма підтримки комунальних підприємств м.Березань на 2017-
2020 роки

1115011

Програма "Турбота" на 2016-2020 роки

0813242 1090

Програма фінансування пільгового проїзду в м.Березань на 2018 рік

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Програма фінансування пільг з послуг звязку та інших передбачених 
законодавством пільг окремим категоріям громадян на 2018 рік

08

3242

5011

Комплексні програми 

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

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 
видів спорту

Управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради

0810

2



0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3,827,639.0 3,827,639.0
0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 120,000.0 120,000.0

4,572,712.0 0.0 4,572,712.0

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 39.1 39.1

0217442 7442 0456 Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури 2,903,179.0 1,151,484.0 4,054,663.0

3719750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних
проектів 660553.0 660,553.0

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 369354.0 369,354.0
2,903,218.1 2,181,391.0 5,084,609.1

0210160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

100,000.0 100,000.0

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 40,000.0 40,000.0
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 5,000.0 5,000.0

0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

5,000.0 5,000.0

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

1,000.0 1,000.0

0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 2,000.0 2,000.0

0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

20,000.0 20,000.0

0813104 3104 1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,
які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,
інвалідністю

10,000.0 10,000.0

1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів

35,000.0 35,000.0

1113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 6,000.0 6,000.0

1115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 10,000.0 10,000.0

3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

25,000.0 25,000.0

259,000.0 0.0 259,000.0

0210160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

17,000.0 17,000.0

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 22,812.0 22,812.0

0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

838,200.0 838,200.0

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 119,138.0 119,138.0

0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 4,780,000.0 4,780,000.0

0813104 3104 1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,
які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,
інвалідністю

4,860,315.0 4,860,315.0

Всього по програмі

Програма соціально-економічного та культурного розвитку 
м.Березань на 2018 рік

Програма підтримки ї розвитку комунального підприємства 
"Березанський інформаційний медіацентр" на 2018 рік та висвітлення 

діяльності Березанської міської ради

Всього по програмі

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

Всього по програмі
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1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 5,000.0 5,000.0

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів 30,000.0 30,000.0

1115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 24,000.0 24,000.0

0216013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

250,000.0 250,000.0

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

554,000.0 554,000.0

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 2,107,809.0 2,107,809.0
0.0 13,608,274.0 13,608,274.0

54,303,331.0 15,789,665.0 70,092,996.0

Секретар ради Яхно К.Г.

Всього по програмі

Р А З О М
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