
Продовження додатка 5

(грн)

Усього
у тому числі бюджет 

розвитку

…

0600000
Управління освіти міської  ради 

Чернігівської міської ради 
72 642,25 72 642,25 0,00 0,00

0610000
Управління освіти міської  ради 

Чернігівської міської ради 
72 642,25 72 642,25 0,00 0,00

…

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освiти 20 000,00 20 000,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами

52 642,25 52 642,25

…

0700000
Управління охорони здоров'я 

Чернігівської міської ради
75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00

0710000
Управління охорони здоров'я 

Чернігівської міської ради
75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00

…

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню

Програма забезпечення діяльності та виконання доручень

виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік

Рішення міської ради від

29.11.2018 № 36/VII - 31
75 000,00 75 000,00 75 000,00

…

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС2

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування

згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною
3
/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Програма забезпечення діяльності та виконання 

доручень виборців депутатами Чернігівської 

міської ради на 2019 рік

Додаток 5

до розпорядження міського голови 

" 03 " грудня 2019 року № 179-р

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено місцеву регіональну 

програму

Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фондУсього

Зміни до розподілу витрат міського бюджету міста Чернігова

на реалізацію міських/регіональних програм у 2019 році

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету
2

Рішення міської ради від 

29.11.2018 № 36/VII - 31

1



Продовження додатка 5

Усього
у тому числі бюджет 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС2

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування

згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною
3
/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено місцеву регіональну 

програму

Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фондУсього

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету
2

1100000
Управління у справах сім'ї, молоді та 

спорту Чернігівської міської ради
0,00 0,00 0,00 0,00

1110000
Управління у справах сім'ї, молоді та 

спорту Чернігівської міської ради
0,00 0,00 0,00 0,00

…

1111090 1090 0960

Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи 

із позашкільної роботи з дітьми

Міська комплексна цільова Програма “Місто Чернігів -

дружнє до сім'ї та дітей” на 2019-2023 роки

Рішення міської ради від

27.09.2018 №34/VII-1 зі

змінами

83 852,00 17 852,00 66 000,00 66 000,00

1111090 1090 0960

Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи 

із позашкільної роботи з дітьми

Програма реалізації громадського бюджету (бюджету

участі) у місті Чернігові на 2016 - 2020 роки

Рішення міської ради від

28.12.2015 №2/VII-5
-83 852,00 -17 852,00 -66 000,00 -66 000,00

…

3700000
Фінансове управління Чернігівської 

міської ради
-147 642,25 -147 642,25 0,00 0,00

3710000
Фінансове управління Чернігівської 

міської ради
-147 642,25 -147 642,25 0,00 0,00

…

3717693 7693 0490
Інші заходи, пов'язані з економічною 

діяльністю

Програма забезпечення діяльності та виконання доручень

виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік

Рішення міської ради від

29.11.2018 № 36/VII - 31
-167 642,25 -167 642,25

…

3719150 9150 0180 Інші дотації з місцевого бюджету

Програма забезпечення діяльності та виконання доручень

виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік

(бюджет Деснянського району)

Рішення міської ради від

29.11.2018 № 36/VII - 31
20 000,00 20 000,00

…

Всього 0,00 -75 000,00 75 000,00 75 000,00

Н. ХОЛЬЧЕНКОВАСекретар міської ради
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