
Додаток 5

09552000000

(код бюджету) (грн.)

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Надвiрнянська мiська рада 2 706 000,00 2 706 000,00 - -

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління

Програма розвитку місцевого 

самоврядування Надвірнянської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення сесії Надвірнянської міської ради від 

23.12.2021 №821-14/2021 "Про затвердження 

Програми розвитку місцевого 

самоврядування Надвірнянської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки"

989 050,00 989 050,00 - -

0112142 2142 0763
Програми і централізовані заходи боротьби з 

туберкульозом

Програма протидії захворювання на 

туберкульоз в Надвірнянській міській 

територіальній громаді на 2022-2024 роки(КП 

«Надвірнянський НЦПМД»)

Рішення Надвірнянської міської ради від 

23.12.2021 №826-14/2021 «Про   

затвердження   Програми протидії 

захворювання на туберкульоз в 

Надвірнянській міській територіальній 

громаді на 2022-2024 роки(КП 

120 000,00 120 000,00 - -

0112142 2142 0763
Програми і централізовані заходи боротьби з 

туберкульозом

Програма протидії захворювання на 

туберкульоз в Надвірнянській міській 

територіальній громаді на 2022-2024 

роки(КНП «Дитяча лікарня Надвірнянського 

району»)

Рішення Надвірнянської міської ради від 

23.12.2021 №831-14/2021 «Про   

затвердження  Програми протидії 

захворювання на туберкульоз в 

Надвірнянській міській територіальній 

громаді на 2022-2024 роки(КНП «Дитяча 

лікарня Надвірнянського району»)»

116 000,00 116 000,00 - -

0112145 2145 0763
Централізовані заходи з лікування 

онкологічних хворих

Покращення діагностики, лікування та 

профілактики злоякісних новоутворень в 

Надвірнянській МТГ 2022-2024 роки

Рішення сесії Надвірнянської міської ради від 

23.12.2021 №825-14/2021 "Про затвердження 

Програми покращення діагностики, лікування 

та профілактики злоякісних новоутворень в 

Надвірнянській міській територфальній 

громаді на 2022-2024 роки"

450 000,00 450 000,00 - -

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я

Програма інфекційного контролю на 2021-

2025 роки

Рішення сесії Надвірнянської міської ради від 

11 лютого 2021 рік №118-5/2021 Про 

затвердження Програми інфекційного 

контролю та дотримання заходів із 

запобігання інфекцій, повязаних з наданням 

медичної допомоги в КНП "Надвірнянська 

ЦРЛ" Надвірнянської міської ради на 2021-

2025 роки

20 000,00 20 000,00 - -

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку місцевого 

самоврядування Надвірнянської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення сесії Надвірнянської міської ради від 

23.12.2021 №821-14/2021 "Про затвердження 

Програми розвитку місцевого 

самоврядування Надвірнянської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки"

213 800,00 213 800,00 - -

до рішення сесії Надвірнянської міської ради  від 

23.12.2021 № 817-14/2021 "Про бюджет 

Надвірнянської міської територіальної громади на 

2022 рік"

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

Спеціальний фонд



0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого 

самоврядування Надвірнянської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення сесії Надвірнянської міської ради від 

23.12.2021 №821-14/2021 "Про затвердження 

Програми розвитку місцевого 

самоврядування Надвірнянської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки"

97 150,00 97 150,00 - -

0118420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації

Програма розвитку місцевого 

самоврядування Надвірнянської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення сесії Надвірнянської міської ради від 

23.12.2021 №821-14/2021 "Про затвердження 

Програми розвитку місцевого 

самоврядування Надвірнянської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки"

700 000,00 700 000,00 - -

0800000
Офіс соціальних послуг Надвірнянської 

міської ради
3 901 000,00 3 901 000,00 - -

0813032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв`язку

Програма соціального захисту населення 

Надвірнянської МТГ на 2022-2026 роки

Рішення сесії Надвірнянської міської ради від 

23.12.2021 №824-14/2021 "Про затвердження 

Програми соціального захисту населення 

Надвірнянської міської територіальної 

громади на 2022-2026 роки"

40 000,00 40 000,00 - -

0813035 3035 1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на залізничному 

транспорті

Програма соціального захисту населення 

Надвірнянської МТГ на 2022-2026 роки

Рішення сесії Надвірнянської міської ради від 

23.12.2021 №824-14/2021 "Про затвердження 

Програми соціального захисту населення 

Надвірнянської міської територіальної 

громади на 2022-2026 роки"

100 000,00 100 000,00 - -

0813123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім`ї
Програма соціального захисту населення 

Надвірнянської МТГ на 2022-2026 роки

Рішення сесії Надвірнянської міської ради від 

23.12.2021 №824-14/2021 "Про затвердження 

Програми соціального захисту населення 

Надвірнянської міської територіальної 

громади на 2022-2026 роки"

82 000,00 82 000,00 - -

0813140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Програма соціального захисту населення 

Надвірнянської МТГ на 2022-2026 роки

Рішення сесії Надвірнянської міської ради від 

23.12.2021 №824-14/2021 "Про затвердження 

Програми соціального захисту населення 

Надвірнянської міської територіальної 

громади на 2022-2026 роки"

40 000,00 40 000,00 - -

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 

Надвірнянської МТГ на 2022-2026 роки

Рішення сесії Надвірнянської міської ради від 

23.12.2021 №824-14/2021 "Про затвердження 

Програми соціального захисту населення 

Надвірнянської міської територіальної 

громади на 2022-2026 роки"

1 060 000,00 1 060 000,00 - -

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 

Програма соціального захисту населення 

Надвірнянської МТГ на 2022-2026 роки

Рішення сесії Надвірнянської міської ради від 

23.12.2021 №824-14/2021 "Про затвердження 

Програми соціального захисту населення 

Надвірнянської міської територіальної 

громади на 2022-2026 роки"

620 000,00 620 000,00 - -

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Програма соціального захисту населення 

Надвірнянської МТГ на 2022-2026 роки

Рішення сесії Надвірнянської міської ради від 

23.12.2021 №824-14/2021 "Про затвердження 

Програми соціального захисту населення 

Надвірнянської міської територіальної 

громади на 2022-2026 роки"

1 959 000,00 1 959 000,00 - -

0900000
Служба у справах дітей Надвірнянської 

міської ради
205 500,00 140 500,00 65 000,00 -

0913112 3112 1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх 

соціального захисту

Програма соціального захисту населення 

Надвірнянської МТГ на 2022-2026 роки

Рішення сесії Надвірнянської міської ради від 

23.12.2021 №824-14/2021 "Про затвердження 

Програми соціального захисту населення 

Надвірнянської міської територіальної 

громади на 2022-2026 роки"

205 500,00 140 500,00 65 000,00 -



1200000

Управління житлово-комунального 

господарства та інфраструктури 

Надвірнянської міської ради

27 720 000,00 27 500 000,00 220 000,00 -

1216011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду

Програма підтримки ЖКГ Надвірнянської 

МТГ на 2022-2024 рік

Рішення сесії Надвірнянської міської ради від 

23.12.2021 №840-14/2021 "Про затвердження 

Програми підтримки житлово-комунального 

господарства Надвірнянської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки"

1 500 000,00 1 500 000,00 - -

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Програма благоустрою Надвірнянської МТГ 

на 2022-2024 роки

Рішення сесії Надвірнянської міської ради від 

23.12.2021 №839-14/2021 "Про затвердження 

Програми благоустрою Надвірнянської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки"

26 000 000,00 26 000 000,00 - -

1218340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів

Міський фонд охорони навколишнього 

природного середовища Надвірнянської МТГ

Рішення сесії Надвірнянської міської ради від 

23.12.2021 № 841-14/2021"Про міський фонд 

охорони навколишнього природного 

середовища Надвірнянської міської 

територіальної громади"

220 000,00 - 220 000,00 -

3700000
Фінансове управління Надвірнянської міської 

ради
340 000,00 340 000,00 - -

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету
Програма соціального захисту населення 

Надвірнянської МТГ на 2022-2026 роки

Рішення сесії Надвірнянської міської ради від 

23.12.2021 №824-14/2021 "Про затвердження 

Програми соціального захисту населення 

Надвірнянської міської територіальної 

громади на 2022-2026 роки"

140 000,00 140 000,00 - -

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету
Програма проведення заходів формування 

підрозділу та штату РТО на 2022 рік

Рішення сесії Надвірнянської міської ради від 

23.12.2021 №855-14/2021 "Про затвердження 

Програми проведення заходів формування 

підрозділу та штату району територіальної 

оборони на 2022 рік

200 000,00 200 000,00 - -

X X X УСЬОГО X X 34 872 500,00 34 587 500,00 285 000,00 -

Секретар міської ради                                                                                       Пекарський Т.М.


