
грн.

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

0100000 Чортківська районна рада (головний розпорядник) 238 828 238 828 0 0

0110000 Чортківська районна рада (відповідальний виконавець) 238 828 238 828 0 0

0110160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах

68 916 68 916

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
4 212 4 212

0115053 5053 0810

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) 

всеукраїнських об`єднань фізкультурно-спортивної 

спрямованості

79 575 79 575

0118410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації
86 125 86 125

0600000
Відділ освіти Чортківської районної державної 

адміністрації( головний розпорядник )
665 510 665 510 0 0

0610000
Відділ освіти Чортківської районної державної 

адміністрації( відповідальний виконавець )
665 510 665 510 0 0

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів в сфері освіти -25 700 -25 700

0611160 1160 0990
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників
691 210 691 210

0800000

Управління праці та соціального захисту населення 

Чортківської районної державної адміністрації  (головний 

розпорядник)

701 559 701 559 0 0

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 

Чортківської районної державної адміністрації  

(відповідальний виконавець)

701 559 701 559 0 0

Загальний 

фонд
УСЬОГО 

5. РОЗПОДІЛ ВИТРАТ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА РЕАЛІЗАЦІЮ МІСЦЕВИХ/РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ У 2021 РОЦІ

Спеціальний фонд

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

19316200000

Дата та номер  

документа, яким 

затверджено 

місцеву/регіональ

ну програму

Найменування місцевої /регіональної  

програми

Код 

Функціонально

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Рішення сесії     № 

43                                                                         

від 05 лютого 2021 

року (зі змінами )

Код Типової 

програмної  

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету /відповідального виконанвця, 

найменування бюджетної програми згідно з типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

(код бюджету)

Програма діяльності, фінансування та 

ліквідації  об’єктів освіти спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст 

Чортківського району  та районних державних 

адміністрацій, які реорганізовані шляхом 

приєднання до  Чортківської  районної 

державної адміністрації  на 2021 рік 

Районна програма діяльності, 

фінансування та ліквідації комунальних 

підприємств Гусятинської та Заліщицької 

районних рад , які реорганізовані шляхом 

приєднання до Чортківської районної ради 

на 2021 рік

1



усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Загальний 

фонд
УСЬОГО 

Спеціальний фонд

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Дата та номер  

документа, яким 

затверджено 

місцеву/регіональ

ну програму

Найменування місцевої /регіональної  

програми

Код 

Функціонально

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Код Типової 

програмної  

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету /відповідального виконанвця, 

найменування бюджетної програми згідно з типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за міісцем 

проживання громадян,які не здатні до самообслуговування 

у з"язку з похилим віком, хворобою,інвалідністю

694 498 694 498

0813121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних 

служб
7 061 7 061

1000000

Відділ культури,туризму,національностей та релігій 

Чортківської районної державної адміністрації (головний 

розпорядник )

51 063 51 063 0 0

1010000

Відділ культури,туризму,національностей та релігій 

Чортківської районної державної адміністрації 
(відповідальний виконавець )

51 063 51 063 0 0

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 5 057 5 057

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
12 006 12 006

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культкри і 

мистецтва 
34 000 34 000

Фінансове управління Чортківської районної державної 

адміністрації  (головний розпорядник)
0 0 0 0

Фінансове управління Чортківської районної державної 

адміністрації (відповідальний виконавець)
0 0 0 0

Всього 1 656 960 1 656 960 0 0

Рішення сесії     № 42                                                                       

від 05 лютого 2021 

року (зі змінами )

Програма діяльності, фінансування та 

ліквідації  об’єктів соціального захисту 

спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Чортківського району  та районних 

державних адміністрацій, які реорганізовані 

шляхом приєднання до  Чортківської  районної 

державної адміністрації  на 2021 рік (зі 

змінами)

Галина ІЗВЄКОВА

Програма діяльності, фінансування та 

ліквідації  об’єктів культури спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст 

Чортківського району  та районних державних 

адміністрацій, які реорганізовані шляхом 

приєднання до  Чортківської  районної 

державної адміністрації  на 2021 рік  (зі 

змінами)

Рішення сесії     № 50                                                                        

від 16 лютого 2021 

року (зі змінами )

Начальник фінансового управління адміністрації

                              Галина Вінцковська
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