Додаток 5
до рішення міської ради
______________ 2017 року №

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
Бориславського міського бюджету у 2018 році
грн.

Код програмної
Код
класифікації видатків та
ТПКВКМБ/ТКВКБ
кредитування місцевого
МС
бюджету

Код ФКВКБ

0218410

0218110

0218220

0217680

8410

8410

8110

8220

7680

0830

0830

0320

0380

0490

0813032

Фінансова підтримка засобів масової інформації

Фінансова підтримка засобів масової інформації

Заходи запобігання та ліквідацію надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма розвитку інформаційного
простору м.Борислава на 2018 рік

3031

Бюджетна програма: Місцева програма
попередження надзвичайних ситуацій
та забезпечення пожежної безпеки у
місті Бориславі та смт.Східниця на 20162020 року

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки
місцевого значення

Бюджетна програма з мобілізаційної
підготовки місцевого значення

Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування

Програма соціально-економічного та
культурного розвитку м.Борислава на
2017-2021 роки

3032

1030

Надання інших пільг окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг звязку

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний та
спеціальний фонди

1104000,00

0,00

1104000,00

475000,00

475000,00

406000,00

406000,00

165000,00

165000,00

45000,00

45000,00

13000,00

13000,00

Програма розвитку Народний Часопис
"Нафтовик Борислава" на 2018 рік

Управління праці та соціального захисту
населення Бориславської міської ради

0800000

0813031

Найменування місцевої (регіональної)
програми

Виконавчий комітет Бориславської міської
ради

0200000
0218410

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою
програмною/тимчасовою класифікацією видатків
та кредитування місцевого бюджету

1565060,00
Програма компенсації за пільговий
проїзд та пільги з оплати послуг за
користування телефоном окремим
пільговим категоріям громадян
Програма компенсації за пільговий
проїзд та пільги з оплати послуг за
користування телефоном окремим
пільговим категоріям громадян

0,00

1565060,00

4000,00

4000,00

221600,00

221600,00

Код програмної
Код
класифікації видатків та
ТПКВКМБ/ТКВКБ
кредитування місцевого
МС
бюджету

0813033

3033

Код ФКВКБ

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою
програмною/тимчасовою класифікацією видатків
та кредитування місцевого бюджету

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим
категоріям громадян

0813170

3170

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

0813230

3230

1090

Інші заклади та заходи

Програма компенсації за пільговий
проїзд та пільги з оплати послуг за
користування телефоном окремим
пільговим категоріям громадян
Комплексна програма соціальної
підтримки і реабілітації людей з
інвалідністю м.Борислава та
смт.Східниця на 2015-2018 роки

Програма надання одноразової
грошової допомоги мешканцям міста на
2017-2018 роки

Управління культури, молоді, фізичної
культури та спорту Бориславської міської
ради

1000000

1015011

5011

0810

1014080

4080

0829

1014080

4080

0829

Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва

6030

Міська Програма розвитку фізичної
культури і спорту "Борислав
спортивний" на 2017-2021 роки
Програма розвитку культури в
м.Бориславі на 2017-2021 роки
Фінансова підтримка КП "Міський парк
культури і відпочинку"

Спеціальний фонд

Разом загальний та
спеціальний фонди

110000,00

110000,00

725100,00

725100,00

504360,00

504360,00

0,00

1332300,00

360000,00

360000,00

176000,00

176000,00

796300,00

796300,00

10537183,00
Програма розвитку житловокомунального господарства на 2018 рік

0620

Загальний фонд

1332300,00

Управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження
Бориславської міської ради

1200000

1216030

Найменування місцевої (регіональної)
програми

3756300,00

10055840,00

14293483,00

10055840,00

Організація благоустрою населених пунктів
1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства

1218311

8311

0511

Охорона та раціональне використання
природних ресурсів

1218210

8210

0380

Муніципальні формування з охорони
громадського порядку
Всього

Секретар міської ради

Програма соціально-економічного та
культурного розвитку м.Борислава на
2017-2021 роки
Комплексна програма охорони
навколишнього природного середовища
м.Борислава та смт.Східниці на 20182022 роки
Програма розвитку житловокомунального господарства на 2018 рік

3586300,00

3586300,00

170000,00

170000,00

481343,00
14538543,00

481343,00
3756300,00

Ю.М.Химин

18294843,00

Код програмної
Код
класифікації видатків та
ТПКВКМБ/ТКВКБ
кредитування місцевого
МС
бюджету

Код ФКВКБ

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою
програмною/тимчасовою класифікацією видатків
та кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої (регіональної)
програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
2 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

Разом загальний та
спеціальний фонди

