
         Усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку          Усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

         

Усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитк

у

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10

0610000

Відділ освіти і науки 

Арцизької міської ради 16290 16290 5430,00 5430,00 33 33

0611142 1142 0990

Інші програми та заходи у 

сфері освіти

Виплата державної соціальної допомоги 

дітям - сирітам 16290 16290 5430,00 5430,00 33 33

Програма розвитку освітньої галузі 

Арцизької міської територіальної громади 

 на 2021-2023 роки

рішення міської 

ради від 

22.02.2021 

р.№185-VIІІ 0 0 0,00 0,00

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок 

дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення 

Програма «Оздоровлення та відпочинок 

дітей Арцизької міської територіальної 

громади» на 2021-2023 роки

рішення міської 

ради від 

16.04.2021 

р.№284-VIІІ 0 0 0,00 0,00

0110000 Апарат міської ради 11172999,47 5626881,00 5546118,47 5523703,47 5829785,48 3136963,18 2692822,30 2692822,30 52 56 49 49

0111142 1142 0990
Інші програми та заходи у 

сфері освіти

Програма фінансової підтримки комунальної 

організації Арцизький дитячий позаміський 

заклад оздоровлення та відпочинку 

«Ювілейний»

 Арцизької міської ради на 2021 рік

рішення міської 

ради від 

26.01.2021 

р.№157-VIІІ

151200 151200 0 0 149286,32 149286,32 0,00 0,00 99 99 0 0

0112152 2152 0763

Інші програми та заходи у 

сфері охорони здоров'я

ПРОГРАМА підтримки лікарських кадрів 

для комунального некомерційного 

підприємства

 «Арцизька центральна опорна лікарня» на 

2021 рік

рішення міської 

ради від 

26.01.2021 

р.№148-VIІІ

155200 22500 132700 132700 22500,00 22500,00 14 100 0 0

Програма розвитку та фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги

Арцизької міської ради Одеської області» на 

2021 рік

рішення міської 

ради від 

26.01.2021 

р.№154-VIІІ

0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

____15539000000__________

            (код бюджету)

Спеціальний 

фонд           

Найменування місцевої / регіональної 

програми

Дата і номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

затверджено  з урахуванням змін (грн) виконано (грн) рівень виконання %

Код 

Програмної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевого 

бюджету

Код 

Типової 

програм

ної 

класифі

кації 

видатків 

та 

кредиту

вання 

місцевог

о 

бюджет

у

Код 

Функці

ональн

ої 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредиту

вання 

бюджет

у

Найменування головного 

розпорядника коштів 

місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Усього Загальний фонд Спеціальний фонд           

Додаток №5                                                                                                                                                       

до рішення  міської ради

від __.05.2021р № ___-VIІІ

Усього Загальний фонд Спеціальний фонд           Усього Загальн

ий 

фонд

Виконання бюджету за розподілом 

витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм за 1 квартал 2021 року



ПРОГРАМА

безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів, у 

разі амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями 

захворювань на 2021-2022 роки

рішення міської 

ради від 

26.01.2021 

р.№149-VIІІ

30000 30000 11521,00 11521,00 38 38

0112111 2111 0725

Первинна медична допомога 

населенню,що надається 

центрам первинної медичної 

(медико-санітарної)допомоги

Програма розвитку та фінансової підтримки 

КНП «Центру первинної медико-санітарної 

допомоги Арцизької міської ради Одеської 

області» на 2021 рік

рішення міської 

ради від 

26.01.2021 

р.№154-VIІІ

737503 737503 737503 0,00 0,00 0,00 0 0 0

0113140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок 

дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення 

Програма «Оздоровлення та відпочинок 

дітей Арцизької міської територіальної 

громади» на 2021-2023 роки

рішення міської 

ради від 

16.04.2021 

р.№284-VIІІ 0 0,00

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального забезпечення

Програма про  надання  матеріально-

грошової допомоги мешканцям Арцизької 

міської територіальної громади на 2021 рік

рішення міської 

ради від 

26.01.2021 

р.№129-VIІІ 100000 100000 0,00 0,00 0 0

Програма «Про надання адресної 

матеріальної допомоги з оплати пільгового 

проїзду окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом на автобусних 

маршрутах загального користування 

рішення міської 

ради від 

22.02.2021 

р.№184-VIІІ 800000 800000 0,00 0,00 0 0

Програма "Відшкодування ритуальних 

послуг"

рішення міської 

ради від 

19.03.2021 

р.№249-VIІІ 0 0,00

Програма «Соціальний захист ветеранів 

Антитерористичної операції та Операції 

Об’єднаних сил,  їх родин на 2021-2023 

роки»

рішення міської 

ради від 

16.04.2021 

р.№283-VIІІ 0 0,00

0115051 5051 0810

Фінансова підтримка 

регіональних всеукраїнських 

організацій фізкультурно-

спортивної спрямованості для 

проведення навчально-

тренувальної та спортивної 

роботи

Програма розвитку фізичної культури і 

спорту Арцизької міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки
рішення міської 

ради від 

22.02.2021 

р.№182-VIІІ

210000 210000 22000,00 22000,00 10 10

0115053 5053 0810

Фінансова підтримка на 

утримання регіональних рад 

фізкультурно-спортивного 

товариства "Колос"

Програма розвитку фізичної культури і 

спорту Арцизької міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки

рішення міської 

ради від 

22.02.2021 

р.№182-VIІІ 49900 49900 49900 49900,00 49900,00 49900,00 100 100 100

0116030 6030 0620

Організація благоустрою 

населених пунктів
 Програма  «Благоустрій територій населених 

пунктів Арцизької міської територіальної 

громади»  на  2021 рік

рішення міської 

ради від 

24.12.2020 р.№ 

68-VIІІ 4419068,47 3515510 903558,47 903558,47 2878736,13 2569019,66 309716,47 309716,47 65 73 34 34

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності 

водопровідно-

каналізаційного господарства

Програма   “Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного господарства”  

на  2021 рік

рішення міської 

ради від 

24.12.2020 р.№ 

67-VIІІ 3484713 784671 2700042 2700042 2695842,03 362636,20 2333205,83 2333205,83 77 46 86 86

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету

Програма   «Фінансування  ремонту доріг на 

території Арцизької міської територіальної 

громади»  на 2021 рік

рішення міської 

ради від 

26.01.2021 

р.№162-VIІІ 1013000 13000 1000000 1000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0



0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

Програма цивільного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки Арцизької міської 

територіальної громади Одеської області на 

2021 – 2024 роки

рішення міської 

ради від 

22.02.2021 

р.№181-VIІІ 0 0 0,00 0,00

0118313 8313 0513

Ліквідація іншого 

забруднення навколишнього 

природного середовища

Програма  по локалізації та 

ліквідації амброзії полинолистої 

на території Арцизької міської громади на 

2021-2026 роки

рішення міської 

ради 

від26.01.2021 

р.№ 127-VIІІ 22415 22415 0,00 0,00 0 0

1000000
Відділ культури та 

туризму міської ради 50000 50000 24871,00 24871,00 50 50

1014082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури 

і мистецтва

Програма розвитку культури, туризму та 

збереження 

історико-культурної спадщини 

Арцизької міської територіальної громади на 

2021 рік

рішення міської 

ради від 

22.02.2021 

р.№188-VIІІ

50000 50000 24871,00 24871,00 50 50

1013140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок 

дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок 

Програма «Оздоровлення та відпочинок 

дітей Арцизької міської територіальної 

громади» на 2021-2023 роки

рішення міської 

ради від 

16.04.2021 

р.№284-VIІІ 0 0 0,00 0,00

3700000
Фінансове управління 

Арцизької міської ради 0 0 0,00 0,00

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого 

бюджету державному 

бюджету на виконання 

програм соціально-

економічного розвитку 

Програма

«Безпечна Арцизщина» на 2021 рік

рішення міської 

ради від 

24.12.2021 р.№66-

VIІІ 0 0 0,00 0,00

х х х Усього х х 11239289,47 5693171 5546118,47 5523703,47 5860086,48 3167264,18 2692822,30 2692822,30 52 56 49 49


