
Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 12 жовтня 2022 року № 349

1955400000

(код бюджету) (грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Чортківська міська рада 1,100,000 1,100,000 820,000 900,000 900,000 900,000 2,000,000

0110000 Чортківська міська рада 1,100,000 1,100,000 820,000 900,000 900,000 900,000 2,000,000

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

1,000,000 1,000,000 820,000 1,000,000

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха

100,000 100,000 900,000 900,000 900,000 1,000,000

0600000
Управління освіти, молоді та спорту 

Чортківської міської ради
-466,650 -466,650 -19,500 -1,659,741 159,650 159,650 159,650 -307,000

0610000
Управління освіти, молоді та спорту 

Чортківської міської ради
-466,650 -466,650 -19,500 -1,659,741 159,650 159,650 159,650 -307,000

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -559,000 -559,000 -579,000 50,000 50,000 50,000 -509,000

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
-1,000 -1,000 -19,500 -1,057,741 226,000 226,000 226,000 225,000

0611141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти
-23,000 -23,000 -23,000 -23,000

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами

116,350 116,350 -116,350 -116,350 -116,350

0800000

Управління соціального захисту та 

охорони здоров'я Чортківської міської 

ради

277,000 277,000 277,000

0810000

Управління соціального захисту та 

охорони здоров'я Чортківської міської 

ради

277,000 277,000 277,000

0812100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 27,000 27,000 27,000

0812152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я
-25,606 -25,606 -25,606

0813033 3033 1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян

200,000 200,000 200,000

0813105 3105 1010
Надання реабілітаційних послуг особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю
-50,000 -50,000 -50,000

0813230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням підтримки 

внутрішньо перемішеним та/або 

евакуйованим особам у зв`язку із введенням 

воєнного стану

25,606 25,606 25,606

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
-1,812,500 -1,812,500 -1,692,000 -1,812,500

1010000
Управління культури та мистецтв 

Чортківської міської ради
-1,812,500 -1,812,500 -1,692,000 -1,812,500

1010160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

-152,500 -152,500 -125,000 -152,500

1011080 1080 0960
Надання спеціалізованої освіти мистецькими 

школами
-513,500 -513,500 -421,000 -513,500

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -841,800 -841,800 -690,000 -841,800

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок -51,000 -51,000 -42,000 -51,000

1014060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів

-487,900 -487,900 -401,000 -487,900

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в 

галузі культури і мистецтва
-15,800 -15,800 -13,000 -15,800

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 250,000 250,000 250,000

1200000
Управління комунального господарства 

Чортківської міської ради
974,000 974,000 -974,000 -974,000 -974,000

1210000
Управління комунального господарства 

Чортківської міської ради
974,000 974,000 -974,000 -974,000 -974,000

видатки 

споживання

з них

Загальний фонд

усього
видатки 

розвитку

Разом

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

видатки 

споживання

з них

Загальний фонд

усього
видатки 

розвитку

Разом

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

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

1216017 6017 0620
Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією 

об`єктів житлово-комунального господарства
100,000 100,000 100,000

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 654,000 654,000 -974,000 -974,000 -974,000 -320,000

1217461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету

220,000 220,000 220,000

3700000
Фінансове управління Чортківської міської 

ради
-157,500 -157,500 -100,000 -157,500

3710000
Фінансове управління Чортківської міської 

ради
-157,500 -157,500 -100,000 -157,500

3710160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

-157,500 -157,500 -100,000 -157,500

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу -200,000 -200,000 -200,000

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

200,000 200,000 200,000

X X X УСЬОГО -85,650 -1,059,650 -991,500 -1,659,741 974,000 85,650 85,650 85,650

Керуюча справами виконавчого комітету Наталія ЗАЯЦЬ


