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Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

ТПКВКМБ/ТКВК

БМС

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника коштів, 

відповідального виконавця бюджетної програми 

або напрямку видатків
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

0100000 Чортківська міська рада 60 000 -295 000 -235 000

0110000 Чортківська міська рада 60 000 -295 000 -235 000

0116010 6010

Утримання та ефективна експлуатація 

об'єктів житлово-комунального 

господарства

80 000 -50 000 30 000

0116017 6017 0620
Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів 

житлово-комунального господарства

Програма розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою м. Чортків на 2018-

2020 роки

80 000 80 000

0116017 6017 0620
Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів 

житлово-комунального господарства

Програма підтримки та стимулювання створення 

ефективних об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків міста Чорткова на 2018-

2020 роки

-50 000

0116090 6090 0640
Інща діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства

Програма оптимізації системи 

теплопостачання міста Чорткова на 2018 рік
50 000 50 000

0117340 7340 0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток 

архітектури

Програма збереження архітектурних  пам'яток 

місцевого значення на 2016-2020 роки
-425 000 -425 000

0117610 7610 0411
Сприяння розвитку  малого та середнього 

підприємництва

Програма розвитку малого та середнього 

підприємництва міста Чорткова на 2017-2018 

роки

-150 000 -150 000

0117640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 

Програма енергозбереження та 

енергоефективності міста Чорткова на 2018-

2020 роки

80 000 80 000

0118330 8330 0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони 

природних ресурсів 

Програма охорони довкілля, раціонального 

використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки міста 

Чорткова на 2018-2020 роки

180 000 180 000

0600000
Управління  освіти, молоді та спорту 

Чортківської міської ради
98 000 98 000

0610000
Управління  освіти, молоді та спорту 

Чортківської міської ради
98 000 98 000

Додаток  2

до рішення сесії міської ради

від 24 травня 2018 року  № 1063 

Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

міського бюджету  у 2018 році
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0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -35 000 -35 000

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
Програма підтримки обдарованих дітей міста 

Чорткова на 2016-2020 роки
-35 000 -35 000

0615010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 133 000 133 000

0615011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту

Програма розвитку футболу в місті Чорткові на 

2015-2020 роки
80 000 80 000

0615011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту

Міська програма розвитку волейболу і баскетболу 

на 2016 - 2020 роки
53 000 53 000

0800000
Управління соціального захисту населення, сім'ї та 

праці Чортківської міської ради 
-5 000 -5 000

0810000
Управління соціального захисту населення, сім'ї та 

праці Чортківської міської ради 
-5 000 -5 000

0813030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших 

передбачених законодавством пільг окремим 

категоріям громадян та компенсації за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян

60 000 60 000

0813033 3033 1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян

Програма фінансування видатків на компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян автомобільним транспортом на міських 

автобусних маршрутах загального користування у 

місті Чорткові на 2018-2020 роки

60 000 60 000

0813100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 

громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-

інвалідам в установах соціального обслуговування

-65 000 -65 000

0813160 3160

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 соціальної підтримки малозахищених 

верств населення "Турбота" у місті Чорткові 

на 2018-2020  роки

-10 000 -10 000

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 послуг 

Програма соціальної підтримки малозахищених 

верств населення "Турбота"у м.Чорткові на 

2018-2020  роки

-55 000 -55 000
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1000000
Управління культури, релігії та туризму 

Чортківської міської ради
300 000 300 000

1010000
Управління культури, релігії та туризму 

Чортківської міської ради
300 000 300 000

1014080 4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і 

мистецтва
Капітальні видатки 300 000 300 000

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в 

галузі культури і мистецтва

Програма розвитку комунального підприємства 

"Парковий культурно-спортивний комплекс" на 

2016-2018 роки

300 000 300 000

Всього 153 000 5 000 158 000

Р.М.ТимофійЗаступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради
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