
Додаток 5
до рішення міської ради 
від 15 грудня 2021 року № 835

19554000000
(код бюджету) (грн.)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва/ вид 
будівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку і 
завершення)

Загальна 
вартість 

будівництва, 
гривень

Рівень 
виконання 
робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг 
видатків 
бюджету 

розвитку, які 
спрямовуютьс

я на 
будівництво 

об'єкта у 
бюджетному 

періоді, 
гривень

Рівень 
виконання 
робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100000 Чорткiвська мiська рада -2,000,000
0110000 Чорткiвська мiська рада -2,000,000

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

Ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятці 
архітектури місцевого значення 1905 року - 
будівлі Старої ратуші по вул. Ринок, 20 в м. 
Чорткові, Тернопільської області (охоронний 
номер 65-М)

-2,000,000

0800000
Управлiння соцiального захисту та 
охорони здоров'я Чорткiвської мiської 
ради

809,316

0810000
Управлiння соцiального захисту та 
охорони здоров'я Чорткiвської мiської 
ради

809,316

0812010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

Капітальний ремонт рентген кабінету в 
існуючому приміщенні КНП "Чортківська 
центральна міська лікарня"

809,316

1200000
Управлiння комунального господарства, 
архітектури та капітального будівництва 
Чорткiвської мiської ради

231,200

1210000
Управлiння комунального господарства, 
архітектури та капітального будівництва 
Чорткiвської мiської ради

231,200

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Будівництво спортивного майданчика з 
штучним покриттям на стадіоні "Харчовик" по 
вулиці Богдана Хмельницького, 79 в місті 
Чорткові Тернопільської області

-2,000,000

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні 
вишукування для виготовлення ПКД по об'єкту 
"Капітальний ремонт стадіону "Харчовик" по 
вул. Б.Хмельницького, 79"

190,000

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Технагляд по об'єкту "Капітальний ремонт 
стадіону "Харчовик" по вул. Б.Хмельницького, 
79"

41,200

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів 
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році



Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва/ вид 
будівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку і 
завершення)

Загальна 
вартість 

будівництва, 
гривень

Рівень 
виконання 
робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг 
видатків 
бюджету 

розвитку, які 
спрямовуютьс

я на 
будівництво 

об'єкта у 
бюджетному 

періоді, 
гривень

Рівень 
виконання 
робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Будівництво спортивного майданчика з 
штучним покриттям на стадіоні "Харчовик" по 
вулиці Богдана Хмельницького, 79 в місті 
Чорткові Тернопільської області

2,000,000

X X X УСЬОГО X X X -959,484 X

Секретар міської ради Ярослав ДЗИНДРА


