
Додаток 7

до рішення ___ сесії Мелітопольської міської ради

Запорізької області  ___скликання

від ______________ №______

(грн.)

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд
Спеціальний 

фонд

Разом загальний та 

спеціальний фонди

0300000

Виконавчий комітет Мелітопольської 

міської ради Запорізької області 2649759 461100 3110859

0313200 3200
Соціальний захист ветеранів війни та 

праці
446800 10000 456800

0313202 3202 1030 Фінансова підтримка громадських 

організацій інвалідів і ветеранів

Міська програма "Фінансова підтримка громадських 

організацій інвалідів і ветеранів України у місті Мелітополі" 

від 08.12.2016 №  2/28

151000 151000

0313202 3202 1030
Фінансова підтримка громадських 

організацій інвалідів і ветеранів

Міська програма "Фінансова підтримка громадської 

організації Мелітопольського міського товариства інвалідів 

Запорізького обласного об'єднання Союзу організацій інвалідів 

України" від 08.12.2016 №2/30

135000 10000 145000

0313202 3202 1030
Фінансова підтримка громадських 

організацій інвалідів і ветеранів

Міська програма "Фінансова підтримка громадської 

організації «Центр «Побратим»" від 17.02.2017 №4/9
160800 160800

0317210 7210 Підтримка засобів масової інформації 150000 0 150000

0317211 7211 0830 Сприяння діяльності телебачення і 

радіомовлення 

 Міська програма "Соціальне замовлення КП 

"Телерадіокомпанія Мелітополь" Мелітопольської міської 

ради Запорізької області"    від 26.06.2017 №5/5

150000 150000

0317410 7410 0470

Заходи з енергозбереження

Міська програма "Відшкодування відсотків банкам по 

кредитах, отриманих ОСББ,ЖБК на впровадження заходів з 

енергозбереження у багатоквартирних будинках у м. 

Мелітополі на 2015-2020 роки "  від 30.07.2015 № 5/6 

10000 10000

0317450 7450 0411

Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва

Міська програма "Сприяння розвитку підприємництва в місті  

Мелітополі Запорізької області на 2017-2018 роки"   від 

16.12.2016 № 2/40

270000 20000 290000

0317470 7470 0490
Внески до статутного капіталу суб"єктів 

господарювання

Міська програма "Поповнення статутного капіталу КП 

'Телерадіокомпанія 'Мелітополь" Мелітопольської міської 

ради Запорізької області"  від 26.06.2017 № 5/4

150000 150000

0319110 9110 0511

Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів

Міська програма "Заходи, спрямовані на охорону та 

раціональне використання природних ресурсів" від 19.12.2016  

№2/62

265000 265000

0318600 8600 0133 Інші видатки
Міська програма "Відзнака за службу державі" від 26.06.2017 

№ 5/18
25200 25200

0318600 8600 0133 Інші видатки
Міська програма "Вуличні комітети"   від 08.12.2016 № 2/23

400000 400000

0318600 8600 0133 Інші видатки Міська програма "Членські внески"  від 16.12.2016 № 2/44 99400 99400

0318600 8600 0133 Інші видатки

Міська програма "Сприяння органів місцевого самоврядування 

обороноздатності, територіальній обороні та мобілізаційній 

підготовці у місті Мелітополі"   від 16.12.2016 №2/41 633900 16100 650000

0318600 8600 0133 Інші видатки

Міська програма "Фінансова підтримка громадських 

організацій на реалізацію соціально-культурних проектів у 

місті Мелітополі"   від 16.12.2016 №2/43

88500 88500

0318600 8600 0133 Інші видатки

Міська програма "Підготовка кадрів для житлово-

комунального господарства міста Мелітополя на 2012-2017 

роки" від 07.08.2014 №5/20

11000 11000

0318600 8600 0133 Інші видатки
Міська програма "Пам'ять Чорнобиля" від 14.12 .2016 №2/34

50000 50000

0318600 8600 0133 Інші видатки

Міська програма "Заходи з припинення юридичних осіб 

комунальної власності територіальної громади м. 

Мелітополя, які підлягають ліквідації" від 27.04.2017 № 1/12 137000 137000

0318600 8600 0133 Інші видатки

Міська програма "Реалізація громадського бюджету 

(бюджету участі, партиципаторного бюджету) у місті 

Мелітополі на 2016-2019 роки"    від 30.09.2016 № 5/17
47959 47959

0318600 8600 0133 Інші видатки

Міська програма "Заходи щодо інвестиційної привабливості 

міста Мелітополя"    від  16.12.2016  № 2/42 280000 280000

1000000
Управління освіти Мелітопольської 

міської ради Запорізької області
150000 0 150000

1011090 1090 0960

Надання позашкільної освіти 

позашкiльними закладами освiти, заходи 

iз позашкiльної роботи з дiтьми

Міська програма "Розвиток позашкільної освіти" від 

08.12.2016   № 2/2 50000 50000

1011220 1220 0990 Інші освітні програми
Міська програма "Обдарована дитина" від  08.12.2016           

№ 2/1
100000 100000

1100000

Управління молоді та спорту 

Мелітопольської міської ради 

Запорізької області
612900 0 612900

1113140 3140
Реалізація державної політики у 

молодіжній сфері
112900 0 112900

1113143 3143 1040

Інші заходи та заклади молодіжної 

політики

Міська програма "Призначення стипендії міського голови м. 

Мелітополя для обдарованої молоді міста" від 15.12.2016 № 

2/38
62900 62900

1113143 3143 1040
Інші заходи та заклади молодіжної 

політики

Міська програма "Реалізація заходів молодіжної політики"          

від  14.12.2016  №2/31
50000 50000

"Про внесення змін до рішення 26 сесії Мелітопольської 

міської ради VII скликання від 21.12.2016 №5 "Про 

міський бюджет  на 2017 рік"

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

бюджету м. Мелітополя  у 2017 році



Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд
Спеціальний 

фонд

Разом загальний та 

спеціальний фонди

1115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 500000 0 500000

1115011 5011 0810

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту

292000 292000

1115012 5012 0810

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з неолімпійських видів 

спорту

208000 208000

1400000

Відділ охорони здоров"я 

Мелітопольської міської ради 

Запорізької області

3577400 0 3577400

1412210 2210
Програми і централізовані заходи у 

галузі охорони здоров"я
835800 0 835800

1412211 2211 0740
Програма і централізовані заходи з 

імунопрофілактики

Міська програма "Імунопрофілактика та 

туберкулінодіагностіка населення міста" від 08.12.2016 № 

2/10
835800 835800

1412220 2220 0763 Інші заходи в галузі охорони здоров"я Міська програма "Нефрологія" від 08.12.2016 № 2/8 450000 450000

1412220 2220 0763 Інші заходи в галузі охорони здоров"я
Міська програма "Медикаментозне забезпечення дітей-

інвалідів" від 08.12.2016 № 2/6
1241600 1241600

1412220 2220 0763 Інші заходи в галузі охорони здоров"я Міська програма "Малятко" від 08.12.2016 № 2/4 100000 100000

1412220 2220 0763 Інші заходи в галузі охорони здоров"я
Міська програма"Медична допомога мешканцям прилеглих 

сільських районів" від 08.12.2016р. № 2/11
80000 80000

1412220 2220 0763 Інші заходи в галузі охорони здоров"я
Міська програма"Фенілкетонурія" від 08.12.2016 № 2/9

390000 390000

1412220 2220 0763 Інші заходи в галузі охорони здоров"я
Міська програма "Медична допомога ветеранам війни та 

прирівняних до них" від  08.12.2016 № 2/5
200000 200000

1412220 2220 0763 Інші заходи в галузі охорони здоров"я
Міська програма "Медична реабілітація інвалідів" від  

08.12.2016 № 2/7
280000 280000

1500000

Управління соціального захисту 

населення  Мелітопольської міської 

ради Запорізької області
7071792 250000 7321792

1513030 3030 1030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших 

передбачених законодавством пільг (крім пільг на 

одержання ліків, зубопротезування, забезпечення 

продуктами харчування, оплату електроенергії, 

природного і скрапленого газу, на побутові потреби, 

твердого та рідкого пічного побутового палива, 

послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 

квартирної плати (утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій), вивезення побутового 

сміття та рідких нечистот) та компенсації за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян

77145 0 77145

1513031 3031 1030

Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на 

яких поширюється дія 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

5075 5075

1513033 3033 1070

Надання інших пільг громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам 

(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей 

померлих громадян, смерть яких пов'язана з 

Чорнобильською катастрофою

722 722

1513034 3034 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв'язку
71348 71348

1513400 3400 1090
Інші видатки на соціальний захист 

населення 
105000 250000 355000

1513130 3130
Здійснення соціальної роботи з 

вразливими категоріями населення
15000 0 15000

1513132 3132 1040 Програми і заходи центрів соціальних 

служб для сім'ї дітей та молоді

Міська  програма ''Заходи щодо соціальної підтримки сімей, 

дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих 

обставинах"'        від 08.12.2016 №   2/29

15000 15000

1513140 3140
Реалізація державної політики у 

молодіжній сфері
210000 0 210000

1513143 3143 1040
Інші заходи та заклади молодіжної 

політики

Міська програма " Реалізація заходів  соціальної політики 

щодо сім’ї та дітей" від  08.12.2016 № 2/19 210000 210000

1513160 3160 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів 

з оздоровлення дітей, що здійснюються за 

рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи)

Міська програма "Оздоровлення дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки" від 08.12.2016  № 

2/18 800000 800000

1513180 3180

Надання соціальних гарантій інвалідам, 

фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 

дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги

800000 0 800000

1513181 3181 1010

Забезпечення соціальними послугами громадян 

похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, 

які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги, фізичними 

особами

Міська програма "Соціальний захист непрацездатних 

громадян та найбільш вразливих верств населення, що 

потребують невідкладної допомоги"   від 08.12.2016  № 2/17 800000 800000

1513200 3200
Соціальний захист ветеранів війни та 

праці
373000 0 373000

1513201 3201 1030
Інші видатки на соціальний захист 

ветеранів війни та праці

Міська програма "Пільгове зубопротезування" від 08.12.2016  

№ 2/15
250000 250000

Міська програма "Розвиток та популяризація фізичної 

культури та спорту"  від 14.12.2016  №2/32

Міська програма ''Компенсаційні виплати та відшкодування 

витрат за надані пільги окремим категоріям громадян"              

від 08.12.2016 № 2/20



Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд
Спеціальний 

фонд

Разом загальний та 

спеціальний фонди

1513201 3201 1030
Інші видатки на соціальний захист 

ветеранів війни та праці
Міська програма "Шана ветерану" від 27.04.2017 № 1/17 123000 123000

1513240 3240 1050
Організація та проведення громадських 

робіт

Міська програма "Організація і проведення громадських робіт 

на 2015-2017 роки" від 23.12.2014 №2/6
100000 100000

1513400 3400 1090
Інші видатки на соціальний захист 

населення 

Міська програма "Надання  допомоги на поховання  деяких  

категорій  осіб виконавцю  волевиявлення або особі, яка 

зобов"язалася поховати померлого"  від 08.12.2016 № 2/16
151900 151900

1513400 3400 1090
Інші видатки на соціальний захист 

населення 

Міська програма "Милосердя"   від 08.12.2016 № 2/13
2100000 2100000

1513400 3400 1090
Інші видатки на соціальний захист 

населення 

Міська програма ''Поховання невідомих та безрідних" від 

08.12.2016 № 2/12
95000 95000

1513400 3400 1090
Інші видатки на соціальний захист 

населення 

Міська програма "Соціальна підтримка Почесних громадян 

міста Мелітополя"  від 08.12.2016 № 2/22
102000 102000

1513400 3400 1090
Інші видатки на соціальний захист 

населення 

Міська програма "Допомога переселенцям"  від 08.12.2016 № 

2/14
796647 796647

1513400 3400 1090
Інші видатки на соціальний захист 

населення 

Міська програма "Програма тарифної компенсації на 2016-

2017 роки" від 14.11.2016 №1
23100 23100

1513400 3400 1090
Інші видатки на соціальний захист 

населення 

Міська програма "Забезпечення літнього відпочинку людей з 

інвалідністю" від  17.02.2017 № 4/1
50000 50000

1513500 3500 1040
Інші видатки Міська програма "Реабілітаційна допомога"  від 15.12.2016  № 

2/39
233000 233000

1518600 8600 0133

Інші видатки Міська програма "Забезпечення виконання  грошових 

зобов’язань, які виникли на підставі судових рішень про 

стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є 

Управління соціального захисту населення Мелітопольської 

міської ради Запорізької області"  від 17.10.2017  № 3/3

1040000 1040000

2000000

Служба у справах дітей 

Мелітопольської міської ради 

Запорізької області

40000 0 40000

2013110 3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх

соціального захисту
40000 0 40000

2013112 3112 1040
Заходи державної політики з питань 

дітей та їх соціального захисту

Міська програма "Захист прав дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах та потребують особливої 

уваги, та профілактики правопорушень серед дітей" від 

26.06.2017 № 5/9

40000 40000

4000000

Управління житлово-комунального 

господарства Мелітопольської міської 

ради Запорізької області
56825070 58706687 115531757

4016010 6010 0610

Забезпечення надійного та 

безперебійного функціонування житлово-

експлуатаційного господарства

Міська програма "Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїзних доріг" від 20.12.2016   №2/68
6414000 6414000

4016010 6010 0610

Забезпечення надійного та 

безперебійного функціонування житлово-

експлуатаційного господарства

Міська програма "Дитячі та спортивні майданчики 

м.Мелітополя" від  20.12.2016  №2/66
3050187 3050187

4016020 6020 Капітальний ремонт об"єктів житлового 

господарства
0 3012000 3012000

4016021 6021 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду Міська програма "Капітальний ремонт ліфтів"  від  

20.12.2016  №2/69
1150000 1150000

4016021 6021 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду Міська програма "Капітальний ремонт ліфтів ОСББ "Ракета-

Мелітополь" від 21.08.2017 № 4/3
230000 230000

4016021 6021 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду Міська програма "Капітальний ремонт житлового фонду"  

від  20.12.2016 №2/67
1632000 1632000

4016060 6060 0620
Благоустрій міста

Міська програма "Благоустрій міста "  від 20.12.2016 №2/65 20338970 8304766 28643736

4016060 6060 0620

Благоустрій міста Міська програма "Ліквідація природних земляних насипів на 

території вуличних насаджень вздовж доріг м. Мелітополя" 

від 21.08.2017 № 4/1

400000 400000

4016060 6060 0620
Благоустрій міста

Міська програма "Санітарне очищення"  від  19.12.2016 №2/57 575000 575000

4016060 6060 0620
Благоустрій міста Міська програма "Експлуатаційне утримання вулично-

дорожньої мережі"  від 19.12.2016  №2/56
9215000 9215000

4016060 6060 0620
Благоустрій міста Міська програма "Обслуговування мереж зовнішнього 

освітлення міста"  від  19.12.2016  №2/55
5918000 5918000

4016060 6060 0620 Благоустрій міста 2208100 2208100

4019110 9110 0511

Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів 4050000 4050000

4016060 6060 0620
Благоустрій міста Міська програма "Утримання та благоустрій міських 

кладовищ"  від 19.12.2016 №2/54
350000 350000

4016100 6100 0620

Впровадження засобів обліку витрат та 

регулювання споживання води та 

теплової енергії

Міська програма "Придбання матеріалів для монтажу 

водомірного вузла КП "Водоканал" від 27.04.2017 №1/8
320000 320000

4016110 6110 0620 Заходи, пов’язані з поліпшенням питної 

води

Міська програма "Підвищення продуктивності та стабільної 

роботи об"єктів водопостачання та водопровідних мереж"  

від 26.06.2017 № 5/12

30000 30000

4016120 6120 0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і 

відходів, надійної та безперебійної 

експлуатації каналізаційних систем

Міська програма "Підвищення продуктивності та стабільної 

роботи об"єктів водовідведення та каналізаційних  мереж"  

від 17.02.2017 № 4/5

820000 820000

4016130 6130 0620

Забезпечення функціонування комбінатів 

комунальних підприємств, районних 

виробничих об'єднань та інших 

підприємств, установ та організацій 

житлово-комунального господарства

Міська програма "Регулювання чисельності беспритульних 

тварин м. Мелітополя"  від 19.12.2016 №2/61
300000 300000

Міська програма "Утримання та благоустрій території 

Мелітопольського міського парку культури  і відпочінку ім. 

Горького" від  20.12.2016  №2/63
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Разом загальний та 

спеціальний фонди

4016650 6650 0456
Утримання та розвиток інфраструктури 

доріг

Міська програма "Ремонт об"єктів вулично-дорожньої 

мережі міста"  від  20.12.2016 №2/64
16350000 28748000 45098000

4017410 7410 0470
Заходи з енергозбереження

Міська програма "Придбання лічильників" від 19.12.2016 

№2/58
166264 166264

4017470 7470 0490
Внески до статутного капіталу суб"єктів 

господарювання
Міська програма "Поповнення статутного капіталу КП 

"Ритуальна служба "Ритуал" ММР ЗО"  від 19.12.2016 №2/53

94570 94570

4017470 7470 0490
Внески до статутного капіталу суб"єктів 

господарювання

Міська програма "Поповнення статутного капіталу КП 

"Мелітопольський міський парк культури і відпочинку ім. 

Горького"  від  17.02.2017 № 4/14

1427600 1427600

4017470 7470 0490
Внески до статутного капіталу суб"єктів 

господарювання
Міська програма "Поповнення статутного капіталу КП 

"Водоканал"  від 27.04.2017 № 1/7
2970000 2970000

4018600 8600 0133
Інші видатки

Міська програма "Капітальний ремонт інших об"єктів" від 

27.04.2017 № 1/4
50000 50000

4018600 8600 0133
Інші видатки

Міська програма "Капітальний ремонт будівлі КП 

"Градпроект" від 14.12.2016 № 2/35
19300 19300

4018600 8600 0133

Інші видатки

Міська програма "Капітальний ремонт будівлі КП 

"Мелітопольське міське бюро техничної інвентаризації" ММР 

ЗО від 14.12.2016 № 2/33

400000 400000

4500000

Управління комунальною власністю 

Мелітопольської міської ради 

Запорізької області

499000 491200 990200

4517310 7310 0421 Проведення заходів із землеустрою
Міська програма "Проведення експертної грошової оцінки 

землі на території м. Мелітополя" від  08.12.2016 №2/27
130000 130000

4518600 8600 0133 Інші видатки

Міська програма "Затвердження комплексних заходів щодо 

оформлення правовстановлюючих документів на земельні 

ділянки та об'єкти нерухомого майна на території 

військового містечка № 3 у м. Мелітополі"      від 08.12.2016 № 

2/25

300000 300000

4518600 8600 0133 Інші видатки

Міська програма "Оформлення правовстановлюючих 

документів для здійснення державної реєстрації речових прав 

на земельні ділянки та об’єкти нерухомого майна, їх 

обтяжень та проведення незалежної оцінки об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності на території м. 

Мелітополя"  від 08.12.2016 № 2/26

199000 199000

4516320 6320
Надання допомоги у вирішенні житлових 

питань
0 361200 361200

4516324 6324 1060
Будівництво та придбання житла для 

окремих категорій населення

Міська програма "Забезпечення житлом дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх 

числа на 2016-2018 роки у м. Мелітополі" від 14.07.2016 №2/7
361200 361200

2400000
Відділ культури Мелітопольсьої 

міської ради Запорізької області
1995000 0 1995000

2414200 4200 0829
Інші культурно-освітні заклади та 

заходи 

Міська програма "Реалізація культурно-масових заходів"          

від  19.12.2016 № 2/49
1500000 1500000

2414200 4200 0829
Інші культурно-освітні заклади та 

заходи 

Міська програма "Розвиток діяльності національно-

культурних товариств м.Мелітополя" від  19.12.2016 №2/50
150000 150000

2414200 4200 0829
Інші культурно-освітні заклади та 

заходи 

Міська програма "Розвиток галузі культури м. Мелітополя"       

від  19.12.2016  №2/52
300000 300000

2414200 4200 0829
Інші культурно-освітні заклади та 

заходи 

Міська програма " Збереження і використання культурної 

спадщини та розвитку туристичної галузі міста Мелітополя" 

від 19.12.2016 № 2/51

45000 45000

4700000

Відділ капітального будівництва 

Мелітопольської міської ради 

Запорізької області

0 66 292 275 66292275

4716310 6310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території
Міська програма "Капітальні вкладення"  від 19.12.2016   № 

2/47
53368900 53368900

4710180 0180 0111

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах республіканського 

Автономної Республіки Крим та 

обласного значення Міська програма "Капітальні видатки"від 19.12.2016 № 2/46

43816 43816

4711010 1010 0910
Дошкільна освіта

Міська програма "Капітальні видатки"від 19.12.2016 № 2/46
1855905 1855905

4711020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами Міська програма "Капітальні видатки"від 19.12.2016 № 2/46

7933295 7933295

4711090 1090 0960

Надання позашкільної освіти 

позашкiльними закладами освiти, заходи 

iз позашкiльної роботи з дiтьми
Міська програма "Капітальні видатки"від 19.12.2016 № 2/46

48373 48373

4711170 1170 0990

Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів та інші заходи в 

галузі освіти Міська програма "Капітальні видатки"від 19.12.2016 № 2/46

37279 37279

4712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню Міська програма "Капітальні видатки"від 19.12.2016 № 2/46
284394 284394

4712020 2020 0731

Багатопрофільна медична допомога 

населенню, що надається 

територіальними медичними 

об'єднаннями Міська програма "Капітальні видатки"від 19.12.2016 № 2/46

49900 49900

4712180 2180 0726
Первинна медична допомога населенню

Міська програма "Капітальні видатки"від 19.12.2016 № 2/46
567494 567494

4716050 6050
Фінансова підтримка об’єктів 

комунального господарства
0 279264 279264

4716051 6051 0620
Забезпечення функціонування теплових 

мереж Міська програма "Капітальні видатки"від 19.12.2016 № 2/46
279264 279264
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Спеціальний 

фонд

Разом загальний та 

спеціальний фонди

4716060 6060 0620 Благоустрiй мiста
Міська програма "Будівництво та реконструкція скверів" від 

19.12.2016 № 2/45
1551000 1551000

4716060 6060 0620 Благоустрiй мiста
Міська програма "Капітальні видатки"від 19.12.2016 № 2/46

7079 7079

4714070 4070 0824
Музеї і виставки 

Міська програма "Капітальні видатки"від 19.12.2016 № 2/46
15700 15700

4714090 4090 0828
Палаци i будинки культури, клуби та iншi 

заклади клубного типу Міська програма "Капітальні видатки"від 19.12.2016 № 2/46
214793 214793

4714100 4100 0960
Школи естетичного виховання дітей

Міська програма "Капітальні видатки"від 19.12.2016 № 2/46
1 000 1000

4715040 5040
Підтримка і розвиток спортивної 

інфраструктури
0 33083 33083

4715041 5041 0810
Утримання комунальних спортивних 

споруд Міська програма "Капітальні видатки"від 19.12.2016 № 2/46
33 083 33083

4716650
6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури 

доріг

Міська програма "Реконструкція дорожного покриття" від 

19.12.2016 № 2/48
1000 1000

76

Фінансове управління 

Мелітопольської міської ради 

Запорізької області 

1509000 358000 1867000

7618370 8370 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально -економічного та 

культурного розвитку регіонів

Міська програма "Надання шефської допомоги військовим 

частинам Збройних Сил України та Національної гвардії 

України" від 27.04.2017 №1/6

300000 300000

7618370 8370 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально -економічного та 

культурного розвитку регіонів Міська програма "Громадський порядок" від 27.04.2017 №1/15

300000 300000

7618370 8370 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально -економічного та 

культурного розвитку регіонів

Міська програма "Запобігання та ліквідація надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру" від 

17.02.2017 № 4/15

249000 249000

7618370 8370 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально -економічного та 

культурного розвитку регіонів

Міська програма "Покращення функціонування органу 

Державної казначейської служби України та якості 

обслуговування" від 21.08.2017 № 4/9

20000 130000 150000

7618370 8370 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально -економічного та 

культурного розвитку регіонів

Міська програма "Підвищення рівня обслуговування платників 

податків у м. Мелітополі" від 21.08.2017 № 4/8

22000 48000 70000

7618370 8370 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально -економічного та 

культурного розвитку регіонів

Міська програма "Матеріально-технічне забезпечення 

Мелітопольського МВ УСБУ в Запорізькій області" від 

27.04.2017 №1/13

150000 150000 300000

7618370 8370 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально -економічного та 

культурного розвитку регіонів

Міська програма "Матеріально-технічне забезпечення 

Державної установи "Мелітопольська установа виконання 

покарань (№144)" від 26.06.2017 №5/16

70000 30000 100000

7618370 8370 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально -економічного та 

культурного розвитку регіонів

Міська програма "Матеріально-технічне забезпечення 

регіонального сервісного центру МВС в Запорізькій області" 

від 26.06.2017 №5/17

398000 398000

РАЗОМ ВИДАТКІВ 74929921 126559262 201489183

Начальник фінансового управління Мелітопольської міської ради Я.В.Чабан

С.А. МінькоМелітопольський міський голова


