
Додаток 3
до рішення міської ради
від 15 грудня 2021 року № 835

1955400000
(код бюджету) (грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 Чортківська міська рада 334,471.00 308,860.38 251,676.38 25,610.62 -2,000,000.00 -2,000,000.00 -2,000,000.00 -1,665,529.00
0110000 Чортківська міська рада 334,471.00 308,860.38 251,676.38 25,610.62 -2,000,000.00 -2,000,000.00 -2,000,000.00 -1,665,529.00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

308,860.38 308,860.38 251,676.38 308,860.38

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 25,610.62 25,610.62 25,610.62

0117363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

-2,000,000.00 -2,000,000.00 -2,000,000.00 -2,000,000.00

0600000 Управління освіти, молоді та спорту 
Чортківської міської ради 1,186,590.00 1,186,590.00 44,350.00 1,300,154.00 13,410.00 13,410.00 13,410.00 1,200,000.00

0610000 Управління освіти, молоді та спорту 
Чортківської міської ради 1,186,590.00 1,186,590.00 44,350.00 1,300,154.00 13,410.00 13,410.00 13,410.00 1,200,000.00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 438,457.00 438,457.00 480,200.00 438,457.00

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти 761,543.00 761,543.00 860,000.00 761,543.00

0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти -262,855.00 -262,855.00 -211,305.00 -262,855.00

0611033 1033 0922
Надання загальної середньої освіти 
спеціалізованими закладами загальної 
середньої освіти

262,855.00 262,855.00 211,305.00 262,855.00

0611070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

41,700.00 -40,046.00

0611182 1182 0990

Виконання заходів, спрямованих на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам

-13,410.00 -13,410.00 13,410.00 13,410.00 13,410.00

0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2,650.00

0800000
Управління соціального захисту та 
охорони здоров'я Чортківської міської 
ради

-14,276.00 -14,276.00 35,884.00 -10,951.00 1,574,616.00 1,574,616.00 1,574,616.00 1,560,340.00

0810000
Управління соціального захисту та 
охорони здоров'я Чортківської міської 
ради

-14,276.00 -14,276.00 35,884.00 -10,951.00 1,574,616.00 1,574,616.00 1,574,616.00 1,560,340.00

0812010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 1,574,616.00 1,574,616.00 1,574,616.00 1,574,616.00

0812152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров`я 10,755.00 10,755.00 10,755.00

0813050 3050 1070
Пільгове медичне обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

6,130.40 6,130.40 6,130.40

0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій 
та осіб з інвалідністю внаслідок війни -6,000.00 -6,000.00 -6,000.00

0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв`язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю

16,800.00

0813105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю -14,276.00 -14,276.00 19,084.00 -10,951.00 -14,276.00

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

15,001.00 15,001.00 15,001.00

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

усього видатки 
розвитку

Разомвидатки 
споживання

з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

з них

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків бюджету Чортківської міської територіальної громади на 2021 рік

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

усього видатки 
розвитку

Разомвидатки 
споживання

з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

з нихКод Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

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

-25,756.00 -25,756.00 -25,756.00

0813191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів 
війни та праці -130.40 -130.40 -130.40

1000000 Управління культури та мистецтв 
Чортківської міської ради -49,500.00 154,955.00 -155,353.00 49,500.00

1010000 Управління культури та мистецтв 
Чортківської міської ради -49,500.00 154,955.00 -155,353.00 49,500.00

1010160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

1,789.00 1,789.00 8,000.00 539.00 1,789.00

1011080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими 
школами -19,500.00 -19,500.00 -19,500.00 -19,500.00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -17,145.00 -17,145.00 41,855.00 -52,000.00 -17,145.00
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок -34,855.00 -34,855.00 -13,000.00 -14,892.00 -34,855.00

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

22,000.00 22,000.00 130,000.00 -89,000.00 22,000.00

1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в 
галузі культури і мистецтва -1,789.00 -1,789.00 7,600.00 -1,789.00

1017622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму 
та курортів 49,500.00 49,500.00 49,500.00

1200000
Управління комунального господарства, 
архітектури та капітального будівництва 
Чортківської міської ради

172,500.00 172,500.00 172,500.00 172,500.00

1210000
Управління комунального господарства, 
архітектури та капітального будівництва 
Чортківської міської ради

172,500.00 172,500.00 172,500.00 172,500.00

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -1,827,500.00 -1,827,500.00 -1,827,500.00 -1,827,500.00

1217363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

3700000 Фінансове управління Чортківської міської 
ради -6.00 -6.00 -6.00

3710000 Фінансове управління Чортківської міської 
ради -6.00 -6.00 -6.00

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу -6.00 -6.00 -6.00
X X X УСЬОГО 1,506,779.00 1,431,668.38 486,865.38 1,133,850.00 75,110.62 -239,474.00 -239,474.00 -239,474.00 1,267,305.00

Секретар міської ради Ярослав ДЗИНДРА


