
  

Додаток 6 

до рішення Збаразької міської ради 

від 31 серпня 2021 року №VIII/10/17  

“Про внесення змін до Збаразького міського 

бюджету на 2021 рік” 

 
 

 
 
 

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

                                                                                              (грн) 

Код 

Програмн
ої 

класифіка

ції 
видатків 

та 

кредитува
ння 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Типов

ої 

прогр

амної 

класи

фікаці

ї 

видат

ків та 

креди

туван

ня 

місце

вих 

бюдж

етів 

Код 

Функ
ціона

льної 

класи
фікац

ії 

видат
ків 

бюдж

ету 

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 

затверджен
о місцеву 

регіональн

у 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 
 

 
  

  

0613140 3140 1040 

Оздоровлення та 

відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення 

дітей, що здійснюється за 

рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи) 

 

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2021–2023 роки 

Рішення № 
VIII/5/28 

від 

11.02.2021 

року 

-122 000 -122 000 

  

0615012 5011 0810 

Проведення навчально-

тренувальних зборів і 

змагань з неолімпійських 

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Збаразькій міській 

територіальній громаді на 2021–2025 роки 

Рішення № 

VIII/5/27 

від 
105 000 105 000 

  



видів спорту 

 

11.02.2021 

року 

0613133 3133 1040 

Здійснення заходів та 

реалізація проектів на 

виконання Державної 

цільової соціальної 

програми "Молодь 

України" 

Програма реалізації молодіжної політики, національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2021–2025 роки 

Рішення № 
VIII/5/30 

від 

11.02.2021 

року 

17 000 17 000 

  

08 
  Відділ охорони здоров’я 

та соціального захисту 
 

 
820 000 500 000 320 000 320 000 

0812152 2152 0763 
Інші програми та заходи у 

сфері охорони здоров’я 

Програма “Здоров’я Збаражчини” комунального некомерційного 

підприємства “Збаразька центральна лікарня” Збаразької міської ради на 

2021-2022 роки 

Рішення № 

VIII/6/4 від 
05.03.2021 

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 2021 рік 

Рішення № 

VIII/8/6 від 

22.06.2021 

року 

290 000 290 000 

  

0812152 2152 0763 
Інші програми та заходи у 

сфері охорони здоров’я 

Програма фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства “Збаразька центральна лікарня” Збаразької міської ради на 

2021-2022 роки 

Рішення № 

VIII/6/10 

від 

05.03.2021 

року 

420 000 100 000 320000 320000 

0818220 8220 0380 

Заходи та роботи з 

мобілізаційної підготовки 

місцевого значення 

Програма стимулювання громадян, направлених Збаразьким районним 

територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для 

проходження військової служби за контрактом у Збройни Сили України на 

2021-2024 роки 

Рішення № 
VIII/7/4 від 

09.04.2021 

року 

10 000 10 000 

  

ВСЬОГО  820 000 500 000 320 000 320 000 

 

 

Секретар  ради                                                                                                                                                                    Р.П.Напованець       


