
Додаток 3

до рішення міської ради

від 09 грудня 2022 року №

1955400000

(код бюджету) (грн.)

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

0100000 Чортківська міська рада 870,000.00 870,000.00 600,000.00 -130,000.00 -130,000.00 -130,000.00 740,000.00

0110000 Чортківська міська рада 870,000.00 870,000.00 600,000.00 -130,000.00 -130,000.00 -130,000.00 740,000.00

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

740,000.00 740,000.00 600,000.00 740,000.00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 27,843.00 27,843.00 27,843.00 27,843.00

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха

130,000.00 130,000.00 -157,843.00 -157,843.00 -157,843.00 -27,843.00

0600000
Управління освіти, молоді та спорту 

Чортківської міської ради
129,170.77 129,170.77 -786,000.00 -129,204.23 -11,315,096.00 -11,315,096.00 -11,315,096.00 -11,185,925.23

0610000
Управління освіти, молоді та спорту 

Чортківської міської ради
129,170.77 129,170.77 -786,000.00 -129,204.23 -11,315,096.00 -11,315,096.00 -11,315,096.00 -11,185,925.23

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

93,140.00 93,140.00 83,000.00 -9,700.00 93,140.00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -1,828,493.00 -1,828,493.00 -1,200,000.00 -19,833.00 -1,828,493.00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
1,623,834.77 1,623,834.77 100,000.00 -45,080.23 -11,315,096.00 -11,315,096.00 -11,315,096.00 -9,691,261.23

0611141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти
83,826.00 83,826.00 76,000.00 -17,774.00 83,826.00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти -3,620.00 -3,620.00 -3,620.00

0611151 1151 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок коштів 

місцевого бюджету

-55,817.00 -55,817.00 -5,000.00 -25,017.00 -55,817.00

0615011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту
35,000.00 35,000.00 35,000.00

0615031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл

181,300.00 181,300.00 160,000.00 -11,800.00 181,300.00

0800000

Управління соціального захисту та 

охорони здоров'я Чортківської міської 

ради

234,528.00 234,528.00 68,484.00 -14,005.00 234,528.00

0810000

Управління соціального захисту та 

охорони здоров'я Чортківської міської 

ради

234,528.00 234,528.00 68,484.00 -14,005.00 234,528.00

0810160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

47,984.00 47,984.00 66,984.00 47,984.00

0812111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги

84,528.00 84,528.00 84,528.00

0812152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я
140,000.00 140,000.00 140,000.00

0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю

1,500.00

0813105 3105 1010
Надання реабілітаційних послуг особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю
-39,279.00 -39,279.00 -14,005.00 -39,279.00

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

-8,710.00 -8,710.00 -8,710.00

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

-40,000.00 -40,000.00 -40,000.00

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

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



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

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

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

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
50,005.00 50,005.00 50,005.00

0900000 Служба у справах дітей 20,700.00 -1,676.00

0910000 Служба у справах дітей 20,700.00 -1,676.00

0910160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

25,195.00 25,195.00 20,700.00 -1,676.00 25,195.00

0913112 3112 1040
Заходи державної політики з питань дітей та 

їх соціального захисту
-25,195.00 -25,195.00 -25,195.00

1200000
Управління комунального господарства 

Чортківської міської ради
673,271.00 -137,471.00 -80,000.00 -1,500.00 810,742.00 673,271.00

1210000
Управління комунального господарства 

Чортківської міської ради
673,271.00 -137,471.00 -80,000.00 -1,500.00 810,742.00 673,271.00

1210160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

-121,664.00 -121,664.00 -80,000.00 -1,500.00 -121,664.00

1213210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт -15,807.00 -15,807.00 -15,807.00

1216017 6017 0620
Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією 

об`єктів житлово-комунального господарства

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 810,742.00 810,742.00 810,742.00

3700000
Фінансове управління Чортківської міської 

ради
-125,771.00 -25,771.00 -125,771.00

3710000
Фінансове управління Чортківської міської 

ради
-125,771.00 -25,771.00 -125,771.00

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу -25,771.00 -25,771.00 -25,771.00

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету -100,000.00 -100,000.00

X X X УСЬОГО 1,781,198.77 1,070,456.77 -176,816.00 -146,385.23 810,742.00 -11,445,096.00 -11,445,096.00 -11,445,096.00 -9,663,897.23

Секретар міської ради Ярослав ДЗИНДРА


