
Додаток 2
до рішення міської ради
від 23 грудня 2021 року № 859

1955400000
(код бюджету) (грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 Чортківська міська рада 440,301 440,301 506,300 -78,349 -35,303 -35,303 -35,303 404,998
0110000 Чортківська міська рада 440,301 440,301 506,300 -78,349 -35,303 -35,303 -35,303 404,998

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

474,557 474,557 506,300 -78,349 474,557

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -2,305 -2,305 -2,305

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення -10,105 -10,105 -10,105

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -4,386 -4,386 -4,386

0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації) -21,088 -21,088 -21,088 -21,088

0117530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 
інформатики -15,870 -15,870 -15,870

0117610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва -14,215 -14,215 -14,215 -14,215

0118220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 
місцевого значення -1,590 -1,590 -1,590

0600000 Управління освіти, молоді та спорту 
Чортківської міської ради -200,182 -200,182 857,523 -1,477,642 29,809 29,809 29,809 -170,373

0610000 Управління освіти, молоді та спорту 
Чортківської міської ради -200,182 -200,182 857,523 -1,477,642 29,809 29,809 29,809 -170,373

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

56,570 56,570 47,596 56,570

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 899,814 899,814 852,749 -283,618 899,814

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти -1,140,048 -1,140,048 -63,104 -1,155,978 107,625 107,625 107,625 -1,032,423

0611023 1023 0922
Надання загальної середньої освіти 
спеціалізованими закладами загальної 
середньої освіти

-170,716 -170,716 -109,706 -38,046 -170,716

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері освіти 71,852 71,852 56,544 71,852

0611151 1151 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого 
бюджету

-4,399 -4,399 -4,399

0611160 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного 
розвитку педагогічних працівників -1,126 -1,126 -1,126

0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту -720 -720 -720

0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 88,591 88,591 73,444 88,591

0617361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку

-77,816 -77,816 -77,816 -77,816

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

48,852 48,852 13,800 800 -885,444 -885,444 -885,444 -836,592

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

48,852 48,852 13,800 800 -885,444 -885,444 -885,444 -836,592

0810160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

-1,637 -1,637 -1,637

0812010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 548,700 548,700 548,700 548,700

0812100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 1,669 1,669 1,669

0812152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров`я 73,916 73,916 73,916
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ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків бюджету Чортківської міської територіальної громади на 2021 рік

Код Програмної 
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згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету
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видатків та кредитування місцевого бюджету

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим 
категоріям громадян

17,184 17,184 17,184

0813104 3104 1020

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

-20,591 -20,591 -20,591

0813105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю 20,000 20,000 13,800 800 20,000

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

-71,502 -71,502 -71,502

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

-9,987 -9,987 -9,987

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 39,800 39,800 39,800

0817363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

-1,434,144 -1,434,144 -1,434,144 -1,434,144

0900000 Служба у справах дітей 12,895 12,895 15,900 -5,487 12,895
0910000 Служба у справах дітей 12,895 12,895 15,900 -5,487 12,895

0910160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

12,895 12,895 15,900 -5,487 12,895

1000000 Управління культури та мистецтв 
Чортківської міської ради -126,074 -125,762 9,544 -53,680 -312 -126,074

1010000 Управління культури та мистецтв 
Чортківської міської ради -126,074 -125,762 9,544 -53,680 -312 -126,074

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

-2,806 -2,806 -2,204 -2,806

1011080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими 
школами -62,237 -62,237 -48,649 -62,237

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -21,778 -21,778 -2,098 -21,778
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок -1,145 -1,145 -63 -1,145

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

-6,218 -6,218 9,607 -729 -6,218

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -31,578 -31,578 -31,578

1017622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму 
та курортів -312 -312 -312

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

-45,511 -59,544 -9,332 -4,015 14,033 8,235 8,235 8,235 -37,276

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

-45,511 -59,544 -9,332 -4,015 14,033 8,235 8,235 8,235 -37,276

1210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

-49,526 -49,526 -9,332 -4,015 -49,526

1213210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт -10,018 -10,018 -10,018

1216017 6017 0620 Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією 
об`єктів житлово-комунального господарства -190,704 -190,704 -190,704

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 204,737 204,737 8,235 8,235 8,235 212,972

3700000 Фінансове управління Чортківської міської 
ради -108,612 -88,803 -15,920 -108,612

3710000 Фінансове управління Чортківської міської 
ради -108,612 -88,803 -15,920 -108,612

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

-63,803 -63,803 -15,920 -63,803

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету -19,809 -19,809
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видатків та кредитування місцевого бюджету

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

-25,000 -25,000 -25,000

X X X УСЬОГО 21,669 27,757 1,377,815 -1,618,373 13,721 -882,703 -882,703 -882,703 -861,034

Секретар міської ради Ярослав ДЗИНДРА


