
Додаток 5

до Рішення виконавчого комітету Надвірнянської міської ради

від 29.04.2022року №25

09552000000

(код бюджету) (грн.)

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Надвiрнянська мiська рада 6 027 465,01 3 628 352,01 2 399 113,00 1 099 113,00

0110000 Надвiрнянська мiська рада 6 027 465,01 3 628 352,01 2 399 113,00 1 099 113,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління

Програми розвитку місцевого 

самоврядування Надвірнянської міської 

територіальної громади на 2022 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 - -

0112010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню

Програма розвитку та життєзабезпечення КНП 

"Надвірнянська центральна районна лікарня 

на 2022-2024 роки"

рішення сесії Надвірнянської міської ради 

"Про затвердження комплексної прграми 

"Розвитку та життєзабезпечення КНП 

"Надвірнянська ЦРЛ" Надвірнянської міської 

ради на 2022-2024 роки" № 949-15/2022 від 

700 000,00 491 000,00 209 000,00 209 000,00

0112010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню

Програма соціально-економічного розвитку 

Надвірнянської ТГ

рішення сесії Надвірнянської міської ради"Про 

затвердження Програми соціально-

економічного розвитку Надвірнянської міської 

територіальної громадина 2022-2024 роки" № 

960-15/2020 від 19.04.2022

700 000,00 - 700 000,00 700 000,00

0112142 2142 0763
Програми і централізовані заходи боротьби з 

туберкульозом

Програма протидії захворювань на 

туберкульоз на 2022-2024 роки

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 - -

0112142 2142 0763
Програми і централізовані заходи боротьби з 

туберкульозом

Програма протидії захворювань на 

туберкульоз на 2022-2024 роки

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»

120 000,00 120 000,00 - -

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 - -

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



0115062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні

Прграма розвитку фізичної культури і спорту
рішення сесії Надвірнянської міської ради 

№336-9/2021 від 03.06.2021
2 199,20 2 199,20 - -

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програми 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 - -

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

Програма земельних відносин Надвірнянської 

міської територіальної громади на 2022-2024 

роки

рішення сесії Надвірнянської міської ради 

"Про затвердження Програми земельних 

відносин Надвірнянської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки" № 

1016-15/2022 від 19.04.2022

600 000,00 - 600 000,00 -

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)

Програма з ведення містобудівного кадастру 

Надвірнянської міської територіальної 

громади

рішення сесії Надвірнянської міської ради 

"Про затвердження Програми з ведення 

містобудівного кадастру у Надвірнянській 

міській територіальній громаді на 2022-2024 

роки" № 993-15/2022 від 19.04.2022

700 000,00 - 700 000,00 -

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування

Програми 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 - -

0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони
Програма проведення заходів формування 

підрозділу та штату РТО на 2022р
Рішення виконокому від 29.04.2022 року №25 619 265,81 429 152,81 190 113,00 190 113,00

0118420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації

Програми 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 - -

0600000 Управління освіти Надвірнянської міської 3 269 800,00 650 000,00 2 619 800,00 2 619 800,00

0610000 Управління освіти Надвірнянської міської 3 269 800,00 650 000,00 2 619 800,00 2 619 800,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти
Програма соціально-економічного розвитку 

Надвірнянської ТГ

рішення сесії Надвірнянської міської ради"Про 

затвердження Програми соціально-

економічного розвитку Надвірнянської міської 

територіальної громадина 2022-2024 роки" № 

960-15/2020 від 19.04.2022

149 900,00 - 149 900,00 149 900,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти

Програма соціально-економічного розвитку 

Надвірнянської ТГ

рішення сесії Надвірнянської міської ради"Про 

затвердження Програми соціально-

економічного розвитку Надвірнянської міської 

територіальної громадина 2022-2024 роки" № 

960-15/2020 від 19.04.2022

2 469 900,00 - 2 469 900,00 2 469 900,00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма підтримки дітей з особливими 

освітніми потребами, програма  обдарованих 

дітей

рішення сесії Надвірнянської міської ради 

"Про затвердження Програми підтримки 

обдарованих дітей Надвірнянської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки", 

№972-15/2022, "Про затвердження Програми 

підтримки осіб з особливими освітніми 

потребами Надвірнянської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки"№ 

973-15/2022 від 19.04.2022

300 000,00 300 000,00 - -

0613230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням підтримки 

внутрішньо перемішеним та/або 

евакуйованим особам у зв`язку із введенням 

воєнного стану

програми забезпечення перебування 

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих 

осіб в  закладах управління освіти  та надання 

соціальної допомоги даній категорії громадян 

офісом соціальних послуг Надвірнянської 

міської ради на 2022 рік

Рішення ссесії №935-15/2022 від 19.04.2022 

року
350 000,00 350 000,00 - -

0800000
Офіс соціальних послуг Надвірнянської 

міської ради
3 995 000,00 3 995 000,00 - -



0810000
Офіс соціальних послуг Надвірнянської 

міської ради
3 995 000,00 3 995 000,00 - -

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 

Програм 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 

Програма 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 

Програма 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 

Програма 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 

Програма 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 

Програма соціального захисту населення 

Надвірнянської міської територіальної 

громади на 2022-2026 роки"

620 000,00 620 000,00 - -

0813230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням підтримки 

внутрішньо перемішеним та/або 

евакуйованим особам у зв`язку із введенням 

воєнного стану

програми забезпечення перебування 

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих 

осіб в  закладах управління освіти  та надання 

соціальної допомоги даній категорії громадян 

офісом соціальних послуг Надвірнянської 

міської ради на 2022 рік

Рішення ссесії №935-15/2022 від 19.04.2022 

року
94 000,00 94 000,00 - -

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 

Програма 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 -

0910000
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 

Програма соціального захисту населення 

Надвірнянської міської територіальної 

громади на 2022-2026 роки"

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

1000000
Управління культури і туризму 

Надвірнянської міської ради
650 000,00 650 000,00 - -

1010000
Управління культури і туризму 

Надвірнянської міської ради
650 000,00 650 000,00 - -



1011080 1080 0960
Надання спеціалізованої освіти мистецькими 

школами

Програма розвитку культури і туризму, 

збереження історичної спадщини та 

"Духовного життя" Надвірнянської ТГ на 2022-

2024 роки

Рішення сесії Надвірнянської міської ради 

"Про затвердження Програми розвитку 

культури та туризму, збереження історичної 

спадщини та "Духовного життя" 

Надвірнянської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки" №979-15/2022 від 

30 000,00 30 000,00 - -

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

Програма розвитку культури і туризму, 

збереження історичної спадщини та 

"Духовного життя" Надвірнянської ТГ на 2022-

2024 роки

Рішення сесії Надвірнянської міської ради 

"Про затвердження Програми розвитку 

культури та туризму, збереження історичної 

спадщини та "Духовного життя" 

Надвірнянської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки" №979-15/2022 від 

30 000,00 30 000,00 - -

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок

Програма розвитку культури і туризму, 

збереження історичної спадщини та 

"Духовного життя" Надвірнянської ТГ на 2022-

2024 роки

Рішення сесії Надвірнянської міської ради 

"Про затвердження Програми розвитку 

культури та туризму, збереження історичної 

спадщини та "Духовного життя" 

Надвірнянської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки" №979-15/2022 від 

20 000,00 20 000,00 - -

1014060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів

Програма розвитку культури і туризму, 

збереження історичної спадщини та 

"Духовного життя" Надвірнянської ТГ на 2022-

2024 роки

Рішення сесії Надвірнянської міської ради 

"Про затвердження Програми розвитку 

культури та туризму, збереження історичної 

спадщини та "Духовного життя" 

Надвірнянської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки" №979-15/2022 від 

50 000,00 50 000,00 - -

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма розвитку культури і туризму, 

збереження історичної спадщини та 

"Духовного життя" Надвірнянської ТГ на 2022-

2024 роки

Рішенння сесії Надвірнянської міської ради 

"Про затвердження Програми розвитку 

культури та туризму, збереження історичної 

спадщини та "Духовного життя" 

Надвірнянської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки" №979-15/2022 від 

380 000,00 380 000,00 - -

1017622 7622 0470
Реалізація програм і заходів в галузі туризму 

та курортів

Програма розвитку культури і туризму, 

збереження історичної спадщини та 

"Духовного життя" Надвірнянської ТГ на 2022-

2024 роки

Рішенння сесії Надвірнянської міської ради 

"Про затвердження Програми розвитку 

культури та туризму, збереження історичної 

спадщини та "Духовного життя" 

Надвірнянської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки" №979-15/2022 від 

140 000,00 140 000,00 - -

1200000

Управління житлово-комунального 

господарства та інфраструктури 

Надвірнянської міської ради

37 529 835,00 28 769 700,00 8 760 135,00 8 540 135,00

1210000

Управління житлово-комунального 

господарства та інфраструктури 

Надвірнянської міської ради

37 529 835,00 28 769 700,00 8 760 135,00 8 540 135,00

1216011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду
Програма розвитку ЖКГ на 2022-2024 рік

рішення сесії Надвірнянської міської ради"Про 

затвердження Програми підтримки житлово-

комунального господарства Надвірнянської 

міської територіальної громади на 2022-2024 

роки"

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

1216011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду

Програма соціально-економічного розвитку 

Надвірнянської ТГ

рішення сесії Надвірнянської міської ради"Про 

затвердження Програми соціально-

економічного розвитку Надвірнянської міської 

територіальної громадина 2022-2024 роки" № 

960-15/2020 від 19.04.2022

550 000,00 - 550 000,00 550 000,00

1216013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

Програма соціально-економічного розвитку 

Надвірнянської ТГ

рішення сесії Надвірнянської міської ради"Про 

затвердження Програми соціально-

економічного розвитку Надвірнянської міської 

територіальної громадина 2022-2024 роки" № 

960-15/2020 від 19.04.2022

1 600 000,00 - 1 600 000,00 1 600 000,00



1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма благоустрою 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 - -

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Програма соціально-економічного розвитку 

Надвірнянської ТГ

рішення сесії Надвірнянської міської ради"Про 

затвердження Програми соціально-

економічного розвитку Надвірнянської міської 

територіальної громадина 2022-2024 роки" № 

960-15/2020 від 19.04.2022

1 075 400,00 170 000,00 905 400,00 905 400,00

1217370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій

Програма соціально-економічного розвитку 

Надвірнянської ТГ

рішення сесії Надвірнянської міської ради"Про 

затвердження Програми соціально-

економічного розвитку Надвірнянської міської 

територіальної громадина 2022-2024 роки" № 

960-15/2020 від 19.04.2022

1 892 635,00 49 900,00 1 842 735,00 1 842 735,00

1217461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Програма соціально-економічного розвитку 

Надвірнянської ТГ

рішення сесії Надвірнянської міської ради"Про 

затвердження Програми соціально-

економічного розвитку Надвірнянської міської 

територіальної громадина 2022-2024 роки" № 

960-15/2020 від 19.04.2022

3 149 800,00 1 049 800,00 2 100 000,00 2 100 000,00

1217670 7670 0490
Внески до статутного капіталу суб`єктів 

господарювання

Програма соціально-економічного розвитку 

Надвірнянської ТГ

рішення сесії Надвірнянської міської ради"Про 

затвердження Програми соціально-

економічного розвитку Надвірнянської міської 

територіальної громадина 2022-2024 роки" № 

960-15/2020 від 19.04.2022

1 542 000,00 - 1 542 000,00 1 542 000,00

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
2 554 800,00 2 479 800,00 75 000,00 75 000,00

3710000
Фінансове управління Надвірнянської 

міської ради
2 554 800,00 2 479 800,00 75 000,00 75 000,00

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 

Програма 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 2022р

Рішення сесії Надвірнянської міської ради  від 

23.12.2021 №855-14/2021 "Про затвердження 

Програма проведення заходів формування 

підрозділу та штату району територіальної 

оборони на 2022-2024 роки"

250 000,00 250 000,00 - -

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

програма підтримки правоохоронної 

діяльності.міграційної служби  та органів 

пожежної безпеки Надвірнянської ТГ на 2022 

рік-2024 роки

рішення сесії Надвірнянської міської ради 

№931-15/2022
1 865 000,00 1 790 000,00 75 000,00 75 000,00

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

Програма забезпечення мобілізаційної 

підготовки оборонної роботи Надвірнянської 

міської ТГ

РІШЕННЯ СЕСІЇ Надвірнянської міської ради 

№930-15/2022
99 800,00 99 800,00 - -

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

Програма проведення заходів формування 

підрозділу та штату РТО на 2022р

Рішення сесії Надвірнянської міської ради Про 

затвердження Програма проведення заходів 

формування підрозділу та штату району 

територіальної оборони на 2022-2024

200 000,00 200 000,00 - -

X X X УСЬОГО X X 54 232 400,01 40 313 352,01 13 919 048,00 12 334 048,00

Керуючий справами                                                                                                                                                        



виконавчого комітету                                                                                                                             Олег АНТОНЮК


