
м. Чортків Додаток 5

до рішення  міської ради 

"Про міський бюджет  на 2019 рік"

у редакції рішення міської ради

від___  лютого 2019 року №

(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0100000 Чортківська міська рада 27 915 399

0110000 Чортківська міська рада 27 915 399

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпчення 

діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад 

Капітальні видатки 924 000

Придбання компютерної техніки 74 000

Придбання підйомника для інвалідів в фойє 120 000

Придбання електронної системи голосування 230 000

Капітальний ремонт фойє 500 000

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства
2 902 064

Капітальні видатки 2 726 032

Реконструкція водопровідних мереж                            

("Стара насосна", вулиці Маньовського, Синенького, 

Коротка)

1 200 000

Гідродинамічне очищення свердловин на водозаборі 
"Стара насосна"

270 000

Станція GPS моніторингу на насосних "Військова 

частина", "Підкачка", "Стара насосна"
190 600

Розширення насосної станції "Вавріново", заміна 

насосів
180 000

Заміна насосів для водозабору "Стара насосна" 150 000

Установка 4 станцій з частотним керуванням на 

насосній "Військова частина"
150 000

Виготовлення проектно-кошторисної документації по 

реконструкції систем водовідведення (вул.Залізнична, 

вул. Надрічна)

150 000

Заміна 4 артезіанських насосів на насосній  "Військова 

частина"
122 000
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Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році
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Установка водяних лічильників на насосних: "Військова 

частина", "Підкачка", "Стара насосна"
80 000

Пуск свердловинних насосів на станції "Вавріново" 57 400

Встановлення насосів з частотним перетворювачем на 

насосній станції другого підйому по вул. Степана 

Бандери 

176 032

0116017 6017 0620
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією 

об'єктів житло-комунального господарства
350 000

Капітальний ремонт житлового фонду 200 000

вул. Євгена Коновальця,1

Придбання автомобіля 150 000

0116030 6030 0620 Організація благоустрію населених пунктів Капітальні видатки 13 691 335

Встановлення вуличного освітлення 700 000

вул. Романа Шухевича 300 000

вул. Володимира Великого 400 000

Організація дорожнього руху 450 000

вул. Володимира Великого 300 000

вул. Олеся Гончара 150 000

Капітальний ремонт доріг і тротуарів 10 919 779

вул. Івана Хичія 1 316 307

вул. Андрея Шептицького 443 472

вул. Лесі Українки 1 000 000

вул. Богдана Хмельницького 1 000 000

вул.  Івана Виговського 600 000

вул. Івана Сірка 600 000

вул. Степана Бандери 500 000

вул. Михайла Росляка 500 000

вул. Білецька 400 000

вул. Романа Шухевича 300 000

вул. Вербова 260 000

вул. Дениса Січинського(тротуар) 1 500 000

вул. Копичинецька 600 000

вул. Степана Бандери 600 000

вул. Монастирська 300 000

вул. Йосипа Сліпого 300 000

вул. Івана Хичія 250 000

вул. Незалежності 250 000
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вул. Володимира Великого 200 000

Проектно-вишукувальні роботи по вул.Дениса 

Січинського
21 556

Придбання спецтехніки (трактор) 550 000

Придбання дитячих і спортивних майданчиків 450 000

Ремонт прибудинкових територій 600 000

вул. Незалежності,70,72 300 000

вул. Тараса Шевченка,39 300 000

0116090 6090 0640
Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства
Капітальні видатки 20 000

Виготовлення технічної документації на нерухоме 
майно

20 000

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Капітальні видатки 370 000

Регулювання та розвиток замельних відносин 370 000

0117310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства
Капітальні видатки 3 527 000

Співфінансування проекту "Реконструкція біологічних 
очисних споруд продуктивністю 7000 куб. метрів на 

добу з виділенням першого пускового комплексу  на 

4000 куб.метрів на добу по вулиці Граничній,88 в місті 
Чорткові Тернопільської області"

3 527 000

0117330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів комунальної 

власності
Капітальні видатки 4 000 000

Будівництво міського ринку 4 000 000

0117340 7340 0443
Проектування, реставрація та охорона 

пам`яток архітектури
Капітальні видатки 1 350 000

Реставрація годинникової вежі 1 350 000

0117350 7350 0443
Розробка схем плануванян та забудови 

території (містобудівної документації)
Капітальні видатки 700 000

Забезпечення розроблення містобудівної документації 
(генплан)

500 000

Програма ведення містобудівного кадастру 200 000

0117530 7530 0460
Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації 

та інформатики
Капітальні видатки 81 000

Придбання основних засобів 81 000

0600000
Управління  освіти, молоді та спорту 

Чортківської міської ради
9 518 000
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0610000
Управління  освіти, молоді та спорту 

Чортківської міської ради
9 518 000

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об'єднаних територіальних громадах

Капітальні видатки 25 000

Придбання основних засобів 25 000

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 2 100 000

Капітальний ремонт 2 000 000

Ремонт приміщення групи ДНЗ №9 500 000

Ремонт горищного даху ДНЗ №3 300 000

Замощення території ДНЗ № 8 200 000

Ремонт санвузлів в дитячих закладах 1 000 000

Придбання основних засобів 100 000

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами 

(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом 

при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки 7 093 000

Встановлення вентиляції (рекупіраторів) ЗОШ № 1 200 000

Придбання ноутбуків для проведення ЗНО 200 000

Придбання меблів, дидактичних матеріалів для НУШ 300 000

Впровадження  енергоефективних технологій і заходів 
з термомодернізації будівлі  Чортківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 5, спрямованих на економію електроенергії

6 393 000

0611040 1040 0922

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми школами-інтернатами, 

загальноосвітніми санаторними школами-

інтернатами

300 000

Капіталний ремонт харчоблоку 300 000

0800000
Управління соціального захисту населення, 

сім"ї та праці Чортківської міської ради
327 000
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0810000
Управління соціального захисту населення, 

сім"ї та праці Чортківської міської ради
327 000

0810160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об'єднаних територіальних громадах

Капітальні видатки 27 000

Придбання основних засобів 27 000

0813105 3105 1010
Надання реабілітаційних послуг особам за 

інвалідністю та дітям з інвалідністю
Капітальні видатки 300 000

Придбання автомобіля 300 000

0900000 Служба у справах дітей Чортківської міської ради 13 000

0910000 Служба у справах дітей Чортківської міської ради 13 000

0910160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об'єднаних територіальних громадах

Капітальні видатки 13 000

Придбання основних засобів 13 000

1000000
Управління культури, релігії та туризму 

Чортківської міської ради
2 016 200

1010000
Управління культури, релігії та туризму 

Чортківської міської ради
2 016 200

1011100 1100 0960

Надання спеціалізованої освіти школами 

естетичного виховання (музичними, 

художніми, хореографічними, 

театральними, хоровими, мистецькими)

Капітальні видатки 158 700

Проектно-кошторисна документація по реконструкції 
горищного даху з надбудовою навчальних класів і 
утепленням фасадів музичної школи по вулиці Степана 

Бандери, 73  

94 100

Придбання музичних інструментів 64 600

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в 

галузі культури і мистецтва
Капітальні видатки 1 857 500

Придбання основних засобів 346 100

Придбання косарки до трактора 18 600

Придбання грейферного погрущика до трактора 160 000

Придбання автомобіля 160 000

Придбання принтера 7 500
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Капітальний ремонт 1 511 400

Реконструкція вхідної зони та тротуарів в парк 1 461 400

Капітальний ремонт автовишки 50 000

Всього 39 789 599

Я.П.Дзиндра

Секретар міської ради


