
(грн.)

з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються 
із загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(3+6)

010000 Державне управління 7485582,55 4784140 420300 667146 12000 655146 655146 8152729

010116 Органи місцевого самоврядування 7485582,55 4784140 420300 667146 12000 655146 655146 8152729

060000 Правоохоронна діяльність та 
забезпечення  безпеки держави

900000 665000 210000 210000 85000 17200 1110000

061007 Інші правоохоронні заходи і 
заклади 

900000 665000 210000 210000 85000 17200 1110000

070000 Освіта 77046451 46582700 8436300 6747170 3729700 3017470 3014470 83793621
070101 Дошкільні заклади освіти 29423500 16330200 4087400 4533109 3601000 932109 929109 33956609
070201 Загальноосвітні школи (в т.ч. 

школа-дитячий садок, інтернат при 
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, 
гімназії, колегіуми

41742891 27674100 4211100 2214061 128700 2085361 2085361 43956952

070202 Вечірні (змінні) школи 402500 262300 44600 402500

070401
Позашкільні заклади освіти, заходи 
із позашкільної роботи з дітьми

1669400 1157800 93200 1669400

070702
Інші заклади і заходи 
післядипломної освіти

250000 250000

070802 Методична робота, інші заходи у 
сфері народної освіти

675260 411600 675260

070804
Централізовані бухгалтерії 
обласних, міських, районних 
відділів освіти

1103300 746700 1103300

070808

Допомога дітям–сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського 
піклування, яким виповнюється 18 
років

30800 30800

070303 Дитячі будинки (в т.ч. сімейного 
типу, прийомні сім'ї)

1748800 1748800

у тому числі: субвенція з 
державного бюджету

1748800 1748800

080000 Охорона здоров’я 38948300 23769400 3355600 2742413 918700 369600 23800 1823713 1819713 41690713
080101 Лікарні 38848300 23769400 3355600 2742413 918700 369600 23800 1823713 1819713 41590713

Видатки міського бюджету на 2014 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Додаток № 2
до рішення міської ради 

від 06.11.14  № 1651

Разом

Видатки загального фонду

бюджет 
розвитку

Всього

з них: з них:

Всього

з них

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів споживання

Видатки спеціального фонду

розвитку

1



з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються 
із загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(3+6)

Разом

Видатки загального фонду

бюджет 
розвитку

Всього

з них: з них:

Всього

з них

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів споживання

Видатки спеціального фонду

розвитку

081002 Інші заходи по охороні здоров’я 100000 100000
090000 Соціальний захист та соціальне 

забезпечення
91067730,1 3310631,9 154469,36 330700 210950 17100 119750 8000 0 91398430,07

090201 Пільги ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється чинність Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особам, які мають 
особливі  заслуги перед Батьківщиною, 
вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі  
заслуги перед Батьківщиною, дітям 
війни,  особам, які мають особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною, 
вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною, 
жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали 
інвалідами внаслідок репресій або є 
пенсіонерами, на житлово-комунальні 
послуги

6327000 6327000

у тому числі: субвенція з державного 
бюджету

6327000 6327000

090202 Пільги ветеранам війни, особам, 
на яких поширюється чинність 
Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особам, які 
мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, 
які мають особливі  заслуги перед 
Батьківщиною, особам, які мають 
особливі трудові  заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, 
які мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною,  жертвам 
нацистських переслідувань на 
придбання твердого палива та 
скрапленого газу

55000 55000

2



з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються 
із загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(3+6)

Разом

Видатки загального фонду

бюджет 
розвитку

Всього

з них: з них:

Всього

з них

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів споживання

Видатки спеціального фонду

розвитку

у тому числі: субвенція з 
державного бюджету

55000 55000

090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на 
яких поширюється чинність Закону 
України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", особам, 
які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які 
мають особливі  заслуги перед 
Батьківщиною, ветеранам праці, особам, 
які мають особливі трудові  заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) 
та батькам померлих (загиблих) осіб, які 
мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських 
переслідувань та реабілітованим 
громадянам, які стали інвалідами 
внаслідок репресій або є пенсіонерами  

64380 0 0 0 0 64380

у тому числі: субвенція з 
державного бюджету

64380 0 0 0 0 64380

Пільги ветеранам військової служби, 
ветеранам органів внутрішніх справ, 
ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам 
Державної кримінально-виконавчої 
служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, вдовам (вдівцям) 
померлих (загиблих) ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внутрішніх 
справ, ветеранів податкової міліції, 
ветеранів державної пожежної охорони, 
ветеранів Державної кримінально-
виконавчої служби, ветеранів служби 
цивільного захисту та ветеранів 
Державної служби спеціального зв'язку 
та захисту інформації України, 
звільненим зі служби за віком, хворобою 
або вислугою років військовослужбовцям 
Служби безпеки України, працівникам 
міліції, особам начальницького складу 
податкової міліції, рядового і 
начальницького складу

1523000090204 1523000

3



з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються 
із загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(3+6)

Разом

Видатки загального фонду

бюджет 
розвитку

Всього

з них: з них:

Всього

з них

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів споживання

Видатки спеціального фонду

розвитку

 кримінально-виконавчої системи, 
державної пожежної охорони, 
пенсіонерам з числа слідчих 
прокуратури, дітям ( до досягнення 
повноліття) працівників міліції, осіб 
начальницького складу податкової 
міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, 
державної пожежної охорони, загиблих 
або померлих у зв’язку з виконанням 
службових обов’язків, непрацездатним 
членам сімей, які перебували на їх 
утриманні, звільненим з військової 
служби особам, які стали інвалідами 
під час проходження військової служби, 
батькам та членам сімей 
військовослужбовців, які загинули 
(померли) або пропали безвісти під час 
проходження військової служби, батькам 
та членам сімей осіб рядового і 
начальницького складу органів і 
підрозділів цивільного захисту, 
Державної служби спеціального зв'язку 
та захисту інформації України, які 
загинули (померли), пропали безвісти 
або стали інвалідами при проходженні 
служби,  на  житлово-комунальні послуги

у тому числі: субвенція з 
державного бюджету

1523000 1523000

090207 Пільги громадянам, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, 
дружинам (чоловікам) та опікунам 
(на час опікунства) дітей померлих 
громадян, смерть яких пов'язана з 
Чорнобильською катастрофою, на 
житлово-комунальні послуги

6094000 6094000

у тому числі: субвенція з 
державного бюджету

6094000 6094000

4



з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються 
із загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(3+6)

Разом

Видатки загального фонду

бюджет 
розвитку

Всього

з них: з них:

Всього

з них

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів споживання

Видатки спеціального фонду

розвитку

090208 Пільги громадянам, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, 
дружинам (чоловікам) та опікунам 
(на час опікунства) дітей померлих 
громадян, смерть яких пов'язана з 
Чорнобильською катастрофою, на 
придбання твердого палива 

296300 296300

у тому числі: субвенція з 
державного бюджету

296300 296300

090209 Інші пільги громадянам, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи,  
дружинам (чоловікам) та  опікунам 
(на час опікунства) дітей  померлих 
громадян, смерть яких пов'язана з 
Чорнобильською катастрофою

137240,07 137240,07

у тому числі: субвенція з 
державного бюджету

137240,07 137240,07

090214 Пільги окремим категоріям 
громадян з послуг зв'язку

848610 848610

у тому числі: субвенція з 
державного бюджету

848610 848610

090215 Пільги багатодітним сім'ям, 
дитячим будинкам сімейного типу 
та прийомним сім'ям, в яких не 
менше року проживають відповідно 
троє або більше дітей, а також 
сім'ям (крім багатодітних сімей), в 
яких не менше року проживають 
троє і більше дітей, враховуючи 
тих, над якими встановлено опіку 
чи піклування, на житлово-
комунальні послуги 

820000 820000

у тому числі: субвенція з 
державного бюджету

820000 820000

5



з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються 
із загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(3+6)

Разом

Видатки загального фонду

бюджет 
розвитку

Всього

з них: з них:

Всього

з них

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів споживання

Видатки спеціального фонду

розвитку

090216 Пільги багатодітним сім'ям, 
дитячим будинкам сімейного типу 
та прийомним сім'ям, в яких не 
менше року проживають відповідно 
троє або більше дітей, а також 
сім'ям (крім багатодітних сімей), в 
яких не менше року проживають 
троє і більше дітей, враховуючи 
тих, над якими встановлено опіку 
чи піклування, на придбання 
твердого палива та скрапленого 
газу 

12000 12000

у тому числі: субвенція з 
державного бюджету

12000 12000

090302 Допомога у зв’язку з вагітністю і 
пологами

603700 603700

у тому числі: субвенція з 
державного бюджету

603700 603700

090303
Допомога на догляд за дитиною 
віком до 3 років 

4593400 4593400

у тому числі: субвенція з 
державного бюджету

4593400 4593400

090304 Допомога при народженні дитини 30511590 30511590
у тому числі: субвенція з 
державного бюджету

30511590 30511590

090305
Допомога на дітей, над якими 
всановлено опіку чи піклування

2805200 2805200

у тому числі: субвенція з 
державного бюджету

2805200 2805200

090306 Допомога на дітей одиноким 
матерям

4935500 4935500

у тому числі: субвенція з 
державного бюджету

4935500 4935500

090307 Тимчасова державна допомога 
дітям

795900 795900

у тому числі: субвенція з 
державного бюджету

795900 795900

090308 Допомога при усиновленні дитини 74110 74110

6



з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються 
із загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(3+6)

Разом

Видатки загального фонду

бюджет 
розвитку

Всього

з них: з них:

Всього

з них

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів споживання

Видатки спеціального фонду

розвитку

у тому числі: субвенція з 
державного бюджету

74110 74110

090401 Державна соціальна допомога 
малозабезпеченим сім’ям

3030800 3030800

у тому числі: субвенція з 
державного бюджету

3030800 3030800

090405 Субсидії населенню для 
відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг

6395900 6395900

у тому числі: субвенція з 
державного бюджету

6395900 6395900

090406 Субсидії населенню для 
відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і 
скрапленого газу

20000 20000

у тому числі: субвенція з 
державного бюджету

20000 20000

090407 Компенсація населенню 
додаткоаих витрат на оплату 
послуг газопостачання, 
центрального опалення та 
централізованого постачання 
горячої води

1000000 1000000

у тому числі: субвенція з 
державного бюджету

1000000 1000000

090412 Інші видатки на соціальний захист
населення

170000 170000

090414

Компенсація особам, які згідно із 
статтями 43 та 48 Гірничого закону 
України мають право на 
безоплатне отримання вугілля на 
побутові потреби, але проживають 
у будинках, що мають центральне 
опалення

5000 5000

у тому числі: субвенція з 
державного бюджету

5000 5000
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з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються 
із загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(3+6)

Разом

Видатки загального фонду

бюджет 
розвитку

Всього

з них: з них:

Всього

з них

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів споживання

Видатки спеціального фонду

розвитку

090700

Утримання закладів, що надають 
соціальні послуги дітям, які 
опинились в складних життєвих 
обставинах

2546000 1207000 111869,36 2546000

091101
Утримання центрів соціальних 
служб для сім”ї, дітей та молоді

444700 307300 13400 444700

091102
Програми і заходи центрів 
соціальних служб для сім”ї, дітей 
та молоді

2000 2000

091204
Територіальні центри соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг)

2142700 1552011 9000 330700 210950 17100 119750 8000 2473400

091205

Виплати грошової компенсації 
фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам 
похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які нездатні до 
самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги

564000 564000

091206

Центри соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів; центри професійної 
реабілітації інвалідів

367500 244320,9 20200 367500

091207 Пільги, що надаються населенню 
(крім ветеранів війни і праці, 
військової служби, органів 
внутрішніх справ та громадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) на 
оплату житлово-комунальних 
послуг і природного газу

100600 100600

091209
Фінансова підтримка  громадських 
організацій інвалідів і ветеранів

75000 75000

091214 Інші установи та заклади 56000 56000
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з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються 
із загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(3+6)

Разом

Видатки загального фонду

бюджет 
розвитку

Всього

з них: з них:

Всього

з них

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів споживання

Видатки спеціального фонду

розвитку

091300
Державна соціальна допомога 
інвалідам з дитинства та дітям 
інвалідам

13650600 13650600

у тому числі: субвенція з 
державного бюджету

13650600 13650600

100000 Житлово-комунальне 
господарство

4849600 223700 700000 21826905 19314279 2512626 2512626 865093 26676504,96

100102
Капітальний ремонт житлового 
фонду місцевих органів влади

714397 714397 714397 714397

100106
Капітальний ремонт житлового 
фонду об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків 

486609 486609 486609 486609

100201 Теплові мережі 891046 891046 891046 865093 891046

у тому числі: субвенція з 
державного бюджету

865093 865093 865093 865093 865093

100202 Водопровідно - каналізаційне 
господарство

4713 4713 4713 4713

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 4849600 223700 700000 415861 415861 415861 5265461

100602

Погашення заборгованості з 
різниці в тарифах на теплову 
енергію, послуги з 
централізованого водопостачання 
та водовідведення, що 
вироблялися, транспортувалися та 
постачалися населенню, яка 
виникла в зв`язку з невідповідністю 
фактичної вартості теплової енергії 
та послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення 
тарифам, що  затверджувалися 
та/або погоджувалися органами 
державної влади чи місцевого 
самоврядування

19314279 19314279 19314278,96

у тому числі: субвенція з 
державного бюджету

19314279 19314279 19314278,96

110000  Культура і мистецтво 7255307 4707550 546000 1796816 111520 3500 1685296 1681816 9052123
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з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються 
із загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(3+6)

Разом

Видатки загального фонду

бюджет 
розвитку

Всього

з них: з них:

Всього

з них

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів споживання

Видатки спеціального фонду

розвитку

110103 Філармонії, музичні колективи і 
ансамблі та інші мистецькі заклади 
та заходи

74898,11 74898,11

110201 Бібліотеки 1974120 1294000 172720 340442 12520 327922 324442 2314562

110204
Палаци і будинки культури, клуби 
та інші заклади клубного типу

1430160 861200 252060 1350500 99000 3500 1251500 1251500 2780660

110205 Школи естетичного виховання 
дітей

3210970 2302150 121220 105874 105874 105874 3316844

110502 Інші культурно-освітні заклади та
заходи

565158,89 250200 565158,89

120000  Засоби масової інформації 800000 104350 104350 104350 904350
120400 Інші засоби масової інформації 800000 104350 104350 104350 904350
130000 Фізична культура і спорт 2040780 992300 405600 1154700 4900 1149800 1149800 3195480

130102
Проведення навчально-
тренувальних зборів і змагань

138300 138300

130110
Фінансова підтримка спортивних 
споруд

449300 254700 100000 915372 915372 915372 1364672

130107
Утримання та навчально-
тренувальна робота дитячо-
юнацьких спортивних шкіл

893180 518400 189600 893180

130115
Центри "Спорт для всіх" та заходи 
з фізичної культури

460000 219200 116000 239328 4900 234428 234428 699328

130201

Проведення навчально-
тренувальних зборів і змагань (які 
проводяться громадськими 
організаціями фізкультурно-
спортивної спрямованості)

100000 100000

150000 Будівництво 2307222 2307222 2307222 0 2307222
150101 Капітальні вкладення 2307222 2307222 2307222 0 2307222
170000 Транспорт, дорожнє 

господарство, зв’язок,  
телекомунікації та інформатика

2187369,93 6536920,42 1698290,05 4838630,37 2591670 8724290,35

170102

Компенсаційні виплати на
пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям
громадян

1172769,93 1172769,93
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з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються 
із загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(3+6)

Разом

Видатки загального фонду

бюджет 
розвитку

Всього

з них: з них:

Всього

з них

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів споживання

Видатки спеціального фонду

розвитку

у тому числі: субвенція з 
державного бюджету

1172769,93 1172769,93

170302

Компенсаційні виплати за
пільговий проїзд окремих категорій
громадян на залізничному
транспорті

1014600 1014600

у тому числі: субвенція з 
державного бюджету

1014600 1014600

170703 Видатки на проведення робіт, 
пов’язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг

6536920,42 1698290,05 4838630,37 2591670 6536920,42

у тому числі: субвенція з
державного бюджету

3277751,42 1056891,05 2220860,37 3277751,42

180000 Інші послуги, пов’язані з 
економічною діяльністю

187251 3707102 3707102 3707102 3894353

180109
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

178295,15 17045 17045 17045 195340,15

180404
Підтримка малого і середнього 
підприємництва

8955,85 8955,85

180409

Внески органів влади Автономної 
республіки Крим та органів 
місцевого самоврядування у 
статутні капітали суб'єктів 
підприємницької діяльності

3690057 3690057 3690057 3690057

210000 Запобігання та ліквідація 
надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха

294000 191100 16500 53000 2000 51000 51000 347000

210105 Видатки на запобігання та 
ліквідацію надзвичайних ситуацій 
та наслідків стихійного лиха

35000 35000 35000 35000

210110
Заходи з організації рятування на 
водах

294000 191100 16500 18000 2000 16000 16000 312000

240000 Цільові фонди 1672257 732200 940057 1672257
240602 Утилізація відходів 574200 274200 300000 574200
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з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються 
із загального 

фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(3+6)

Разом

Видатки загального фонду

бюджет 
розвитку

Всього

з них: з них:

Всього

з них

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів споживання

Видатки спеціального фонду

розвитку

240604 Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного 
середовища

1048000 438000 610000 1048000

240900 Цільві фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади

50057 20000 30057 50057

250000 Видатки, не віднесені до 
основних груп 

479353,45 98576 30000 75224 75224 70000 554577,45

250102 Резервний фонд 21000
250404 Інші видатки 458353,45 98576 30000 70000 70000 70000 528353
250913 Витрати, пов'язані з наданням та 

обслуговуванням пільгових 
довгостроковмх кредитів, наданих 
громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання 
житла

5224 5224 5224

                                                                                             Всього видатків  233541725 85325097,90 14064769,36 49931925,38 27019763,01 475200 41000 22912162,37 19672915 865093 283473650,38

Секретар міської ради                                                                                              В.Ходаківський
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