
  

Додаток 4 

до проєкту рішення Про внесення змін  

до Збаразького міського бюджету на 2021рік  
  

 

Зміни до розподілу витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році 
19558000000  

                                                                                                      (код бюджету)                                                                                                 (грн) 

Код 

Програмно

ї 

класифікац

ії видатків 
та 

кредитуван

ня 
місцевих 

бюджетів 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн
я місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціо

нальної 

класифік

ації 
видатків 

бюджету 

Найменування головного 

розпорядника коштів 

місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією 

видатків та кредитування 
місцевих бюджетів 

Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 
програму 

Усього Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього у тому числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

06 
  Управління освіти, 

молоді та спорту 
 

 
20 000 20 000 

  

0615012 

 
5012 0810 

Проведення навчально-

тренувальних зборів і 

змагань з 

неолімпійських видів 

спорту 

Програма розвитку футболу на території Збаразької міської 

ради на 2021-2025 роки 

Рішення № 

VIII/5/31 від 

11.02.2021 року 
20 000 20 000  

 

08 
  Відділ охорони 

здоров’я та 

соціального захисту 

 
 

952 300 952 300 
  

0812152 2152 0763 

Інші програми та 

заходи у сфері охорони 

здоров’я 

Програма підтримки  комунального некомерційного 

підприємства “Збаразький центр первинної медико-

санітарної допомоги” Збаразької міської ради на 2021-2022 

роки 

Рішення № 

VIII/4/11 від 

27.01.2021 року 100 000 100 000 

  

0812152 2152 0763 

Інші програми та 

заходи у сфері охорони 

здоров’я 

Програма фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства “Максимівська лікарня” 

Збаразької міської ради на 2021рік 

Рішення № VIII/6/ 

від 05.03.2021 

року 
642 300 642 300   

0812152 2152 0763 Інші програми та  Програма  “Здоров’я Збаражчини”  комунального Рішення № VIII/6/ 50 000 50 000   



заходи у сфері охорони 

здоров’я 

некомерційного підприємства “Збаразька центральна 

лікарня” Збаразької міської ради на 2021-2022 роки 

від 05.03.2021 

року 

0813242 3242 1090 

Інші заходи у сфері 

соціального захисту та 

соціального 

забезпечення 

Програма соціальної підтримки малозахищених верств 

населення  “Турбота” Збаразької міської ради на 2021-2025 

роки 

Рішення № VIII/6/ 

від 05.03.2021 

року 
160 000 160 000   

ВСЬОГО  972300 972300   

 

 

 


