
Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
від 21 вересня 2022 року № 329

1955400000
(код бюджету) (грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 Чортківська міська рада 1,262,412 1,202,412 -2,477 60,000 -15,312 -15,312 -15,312 1,247,100

0110000

Апарат місцевої ради (Управління 
справами Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, обласні, Київська та 
Севастопольська міські ради, районні 
ради і ради міст обласного та 
республіканського підпорядкування (для 
АР Крим), селищні, сільські ради, рай

1,262,412 1,202,412 -2,477 60,000 -15,312 -15,312 -15,312 1,247,100

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

281,160 281,160 -2,477 281,160

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 56,200 56,200 56,200

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 47,100 47,100 47,100

0116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства -9,465 -9,465 -9,465 -9,465

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою -5,847 -5,847 -5,847 -5,847

0117530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 
інформатики 68,600 68,600 68,600

0117640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 9,465 9,465 9,465

0117693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною 
діяльністю 60,000 60,000 60,000

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

240,876 240,876 240,876

0118220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 
місцевого значення 500,000 500,000 500,000

0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони -989 -989 -989

0600000 Управління освіти, молоді та спорту 
Чортківської міської ради 805,102 805,102 716,300 52,581 -805,102 -805,102 -805,102

0610000 Управління освіти, молоді та спорту 
Чортківської міської ради 805,102 805,102 716,300 52,581 -805,102 -805,102 -805,102

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти -15,631 -15,631 52,581 -86,102 -86,102 -86,102 -101,733

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

-113,100 -113,100 -113,100 -113,100

0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти 820,020 820,020 716,300 -820,020 -820,020 -820,020

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

713 713 713

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

214,120 214,120 214,120 214,120

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

653,900 653,900 -103,900 -103,900 -103,900 550,000

0810000
Управління соціального захисту 
населення, сім"ї та праці Чортківської 
міської ради

653,900 653,900 -103,900 -103,900 -103,900 550,000

0812010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 503,900 503,900 -3,900 -3,900 -3,900 500,000

0812152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров`я -100,000 -100,000 -100,000 -100,000

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

100,000 100,000 100,000
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ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків бюджету Чортківської міської територіальної громади на 2022 рік
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Найменування головного розпорядника коштів 
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виконавця, найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету

0813104 3104 1020

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

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

-50,000 -50,000 -50,000

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 100,000 100,000 100,000

1000000 Управління культури та мистецтв 
Чортківської міської ради -128,100 -128,100 -128,100

1010000 Відділ культури, туризму, національностей 
та релігії Чортківської міської ради -128,100 -128,100 -128,100

1017622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму 
та курортів -128,100 -128,100 -128,100

1200000 Управління комунального господарства 
Чортківської міської ради 1,615,575 1,615,575 -3,257,575 -3,284,575 -3,257,575 -1,642,000

1210000 Управління комунального господарства 
Чортківської міської ради 1,615,575 1,615,575 -3,257,575 -3,284,575 -3,257,575 -1,642,000

1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства -164,000 -164,000 -164,000 -164,000

1216017 6017 0620 Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією 
об`єктів житлово-комунального господарства 334,000 334,000 334,000

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 684,325 684,325 -3,120,575 -3,120,575 -3,120,575 -2,436,250

1217461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

597,250 597,250 597,250

1218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів 27,000 27,000 27,000

X X X УСЬОГО 4,208,889 2,661,414 716,300 50,104 1,547,475 -4,181,889 -4,208,889 -4,181,889 27,000

Керуюча справами виконавчого комітету Наталія ЗАЯЦЬ


