
Додаток № 6

до рішення Бібрської міської ради

№ 31 від 23.12.2020 р.

грн.

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000

Виконавчі органи місцевих рад, Рада  

міністрів Автономної Республіки 

Крим, державна адміністрація 

(обласні державні адміністрації, 

Київська, Севастопольська міські 

державні адміністрації, районні 

державні адміністрації (управління, 

відділи)

25 415 200,00 22 975 200,00 2 440 000,00 2 340 000,00

0210000 02

Виконавчі органи місцевих рад, Рада  

міністрів Автономної Республіки 

Крим, державна адміністрація 

(обласні державні адміністрації, 

Київська, Севастопольська міські 

державні адміністрації, районні 

державні адміністрації (управління, 

відділи)

25 415 200,00 22 975 200,00 2 440 000,00 2 340 000,00

0210180 0180 0133
Інша діяльність у сфері  державного 

управління

Програма збереження національної пам'яті та 

проведення протокольних заходів на території 

Бібрської міської територіальної громади на 

2021-2022 роки.

рішення №32 від 

23.12.2020 р. 
50 000,00 50 000,00

0211142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 

Програма підтримки талановитих дітей 

Бібрської міської територіальної громади, 

переможців обласних, всеукраїнських, 

міжнародних конкурсів та змагань на 2021-

2022 роки.

рішення №32 від 

23.12.2020 р. 
60 000,00 60 000,00

0212010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню.                                                       

(фінансова підтримка Бібрської районної 

(міської) лікарні) в т.ч.комунальні 

послуги та енергоносії)

9 730 000,00 9 730 000,00

Спеціальний фонд

13536000000

(код бюджету)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональн

ої класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

Розподіл витрат місцевого бюджету Бібрської міської ради на реалізацію місцевих / регіональних програм у 2021 році

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Загальний фондУсього

Програма фінансової підтримки закладів 

охорони здоров'я на території Бібрської міської 

територіальної громади на 2021-2022 роки

рішення №32 від 

23.12.2020 р. 

Найменування місцевої/регіональної програми



усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Спеціальний фондКод 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональн

ої класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Загальний фондУсьогоНайменування місцевої/регіональної програми

0212111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, 

що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги. 

(КНП "Центр первинної медико-

санітарної допомоги" Бібрської міської 

ради).

120 000,00 120 000,00

0212152 2152 0763

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров'я.                                                            

(фінансова підтримка КНП 

"Новострілищанська амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини").

150 000,00 150 000,00

0212144 2144 0763

Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий 

діабет

Програма забезпечення препаратами інсуліну 

хворих на цукровий діабет мешканців Бібрської 

міської територіальної громади на 2021-2022 

роки 

рішення №32 від 

23.12.2020 р. 
200 000,00 200 000,00

0213031 3031 1030

Надання інших пільг окремим 

категоріям громадян відповідно до 

законодавства

40 000,00 40 000,00

0213104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування у зв'язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю

885 200,00 885 200,00

0213180 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 послуг

110 000,00 110 000,00

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
1 350 000,00 1 350 000,00

0213033 3033 1070

Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян

Програма компенсації витрат на проїзд 

пільгових категорій громадян, які проживають 

на території Бібрської міської територіальної 

громади на 2021-2022 роки

рішення №32 від 

23.12.2020 р. 
100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

Програма фінансування заходів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення 

Бібрської міської територіальної громади на 

2021-2022 роки.  

рішення №32 від 

23.12.2020 р. 

Програма фінансової підтримки закладів 

охорони здоров'я на території Бібрської міської 

територіальної громади на 2021-2022 роки

рішення №32 від 

23.12.2020 р. 



усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Спеціальний фондКод 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональн

ої класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Загальний фондУсьогоНайменування місцевої/регіональної програми

0214082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва

Програма з відзначення державних, 

регіональних пам'ятних і  святкових дат та 

реалізація культурних заходів на території 

Бібрської міської територіальної громади на 

2021-2022 роки

рішення №32 від 

23.12.2020 р. 
150 000,00 150 000,00

0215062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

Програма підтримки розвитку спорту на 

території Бібрської міської територіальної 

громади на 2021-2022 роки 

рішення №32 від 

23.12.2020 р. 
500 000,00 500 000,00

0215062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

Програма розвитку дитячого футболу на 

території Бібрської міської територіальної 

громади на 2021-2022 роки

рішення №32 від 

23.12.2020 р. 
300 000,00 300 000,00

0216011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду 

Програма співфінансування проведення 

капітальних ремонтів в житлових будинках 

ОСББ на території Бібрської міської 

територіальної громади на 2021-2022 роки

рішення №32 від 

23.12.2020 р. 
50 000,00 50 000,00

50 000,00

0216013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідного-

каналізаційного господарства

Програма фінансової підтримки водопровідно-

каналізаційного господарства на території 

Бібрської міської територіальної громади на 

2021-2022 роки 

рішення №32 від 

23.12.2020 р. 
3 500 000,00 3 500 000,00

0216030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів

Програма благоустрою населених пунктів 

Бібрської міської територіальної громади на 

2021-2022 роки.

рішення №32 від 

23.12.2020 р. 
5 500 000,00 5 500 000,00

0216082 6082 0610
Придбання житла для окремих категорій 

населення відповідно до законодавства

Програма співфінансування придбання житла 

учачників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців 

добровольців АТО Бібрської міської 

територіальної громади на 2021-2022 роки.

рішення №32 від 

23.12.2020 р. 
300 000,00 300 000,00 300 000,00

0217130 7130 0421

Здійснення заходів із землеустрою

Програма комплексного розвитку територій 

Бібрської міської територіальної громади на 

2021-2022 роки

рішення №32 від 

23.12.2020 р. 
20 000,00 20 000,00

0217325 7325 0443

Будівництво споруд, установ та закладів 

фізичної культури і спорту

Програма будівництва об'єктів спортивної 

інфраструктури на території Бібрської міської 

територіальної громади на 2021-2022 роки.

рішення №32 від 

23.12.2020 р. 
1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00

0217461 7461 0456

Утримання та розвиток авомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реконструкції, ремонту та утримання 

вулиць і доріг Бібрської міської територіальної 

громади на 2021-2022 роки.

рішення №32 від 

20.12.2019р. 
660 000,00 0,00 660 000,00 660 000,00



усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Спеціальний фондКод 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональн

ої класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Загальний фондУсьогоНайменування місцевої/регіональної програми

0218110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідки 

стихійного лиха 

Програма створення місцевої автоматизованої 

системи централізованого оповіщення на 

території Бібрської міської територіальної 

громади на 2021-2022 роки. 

рішення №32 від 

23.12.2020 р. 
30 000,00 30 000,00

0218230 8230 0380
Інші заходи громадського порядку та 

безпеки

Програма "Поліцейський офіцер громади" 

Бібрської міської територіальної громади на 

2021-2022 роки

рішення №32 від 

23.12.2020 р. 
200 000,00 200 000,00

`0217310 7310 `0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства
100 000,00 100 000,00 100 000,00

0218340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів
80 000,00 0,00 80 000,00

0600000
Відділ освіти виконавчого комітет 

Бібрської міської ради
32 000,00 32 000,00

0610000 06 061
Відділ освіти виконавчого комітет 

Бібрської міської ради
32 000,00 32 000,00

0613140 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 літнього оздоровлення школярів 

Бібрської міської територіальної громади на 

2021-2022 роки 

рішення №32 від 

23.12.2020 р. 
32 000,00 32 000,00

`0900000 Служба у справах дітей 160 000,00 0,00 160 000,00 160 000,00

`0910000 `09 Служба у справах дітей 160 000,00 0,00 160 000,00 160 000,00

0916083 6083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа

Програма співфінансування забезпечення 

житлом дітей-сиріт, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з іх числа на 2021-2022 роки

рішення №32 від 

23.12.2020 р. 
160 000,00 0,00 160 000,00 160 000,00

Всього х х 25 607 200,00 23 007 200,00 2 600 000,00 2 500 000,00

Секретар Бібрської міської ради ___________________________ Стах І.Я.     

Програма з охорони навколишнього 

природного середовища на території Бібрської 

міської територіальної громади на 2021-2022 

роки

рішення №32 від 

23.12.2020 р. 



до рішення Бібрської міської ради

№ 31 від 23.12.2020 р.








