
Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 29 квітня 2022 року № 117

1955400000
(код бюджету) (грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 Чортківська міська рада 190,500.00 190,500.00 -190,500.00 -190,500.00 -190,500.00
0110000 Чортківська міська рада 190,500.00 190,500.00 -190,500.00 -190,500.00 -190,500.00

0117530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 
інформатики -49,000.00 -49,000.00 -49,000.00 -49,000.00

0118110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха

78,500.00 78,500.00 -78,500.00 -78,500.00 -78,500.00

0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 112,000.00 112,000.00 -63,000.00 -63,000.00 -63,000.00 49,000.00

0600000 Управління освіти, молоді та спорту 
Чортківської міської ради -218,070.00 -218,070.00 -178,765.00 -1,517,500.00 -13,850.00 -13,850.00 -13,850.00 -231,920.00

0610000 Управління освіти, молоді та спорту 
Чортківської міської ради -218,070.00 -218,070.00 -178,765.00 -1,517,500.00 -13,850.00 -13,850.00 -13,850.00 -231,920.00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -1,083,500.00 -1,083,500.00 -1,083,500.00 -1,083,500.00

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти -823,350.00 -823,350.00 -434,000.00 -823,350.00

0611152 1152 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів за рахунок освітньої 
субвенції

-177,200.00 -177,200.00 -145,245.00 -177,200.00

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами

-40,870.00 -40,870.00 -33,520.00 -13,850.00 -13,850.00 -13,850.00 -54,720.00

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

-150,000.00 -150,000.00 -150,000.00

0613230 3230 1070
Видатки, пов`язані з наданням підтримки 
внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим 
особам у зв`язку із введенням воєнного стану

2,061,205.00 2,061,205.00 2,061,205.00

0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту -4,355.00 -4,355.00 -4,355.00

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

11,300.00 11,300.00 11,300.00

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

11,300.00 11,300.00 11,300.00

0812111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги

11,300.00 11,300.00 11,300.00

1000000 Управління культури та мистецтв 
Чортківської міської ради

1010000 Управління культури та мистецтв 
Чортківської міської ради

1013230 3230 1070
Видатки, пов`язані з наданням підтримки 
внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим 
особам у зв`язку із введенням воєнного стану

20,000.00 20,000.00 20,000.00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -20,000.00 -20,000.00 -20,000.00
X X X УСЬОГО -16,270.00 -16,270.00 -178,765.00 -1,517,500.00 -204,350.00 -204,350.00 -204,350.00 -220,620.00
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ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків бюджету Чортківської міської територіальної громади на 2022 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

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального 

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


