
Додаток 4
до рішення міської ради 
від 23 грудня 2021 року № 859

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 -35,303
0110000 Чорткiвська мiська рада -35,303

0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

Коригування та експертиза ПКД по об'єкту 
"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)"

-21,088

0117610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

Розроблення робочого проєкту "Будівництво 
газопроводу високого тиску до індустріального 
парку "Chortkiv-West""

-14,215

0600000 Управлiння освiти,молодi та спорту 
Чорткiвської мiської ради -77,816

0610000 Управлiння освiти,молодi та спорту 
Чорткiвської мiської ради -77,816

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

Нове будівництво мультифункціонального 
майданчика для занять ігровими видами 
спорту Чортківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7

-77,816

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

-935,444

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

-935,444

0812010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

"Капітальний ремонт рентгенкабінету в 
існуючому приміщенні КНП "Чортківська 
центральна міська лікарня" Чортківської 
міської ради (авторський нагляд)

3,478

0812010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

Будівництво та реконструкція мереж 
зовнішнього електропостачання (будівельно-
монтажні та пусконалагоджувальні роботи)

495,222

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

Реконструкція приймально-діагностичного 
відділення в КНП "Чортківська міська лікарня"

-1,434,144

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

30,000

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

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

30,000

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальний ремонт пішохідної зони по вулиці 
Ринок в місті Чортків 10,000

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт проїзної частини вул. 
Степана Бандери (ділянки від Домініканського 
костелу св. Станіслава до вул. Олеся 
Гончара) з влаштуванням публічного простору 
перед Домініканським костелом св. 
Станіслава  у м. Чортків

10,000

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт скверу по вул. Тараса 
Шевченка, 15 та пішохідної зони по вул. 
Т.Шевченка (ділянки від вул. С.Бандери до 
площі Героїв Євромайдану) у м. Чортків 10,000

X X X УСЬОГО X X X -1,018,563 X

Секретар міської ради Ярослав ДЗИНДРА


