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01 Арцизька міська рада 16438004,00 11604668,73 70,60 %

0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності міської ради

5730557,00 5156373,07 89,98 %

0111142 Інші програми та заходи у сфері освіти (Ювілейний) 151200,00 144286,32 95,43 %

0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню

2514597,00 1692437,66 67,30 %

0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги

335827,00 224433,32 66,83 %

0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 

(лікарські кадри)

52500,00 34021,00 64,80 %

0113033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян

0,00 0,00 0,00 %

Арцизька міська територіальна громада

Виконання видатків   І квартал 2021 рік   Загальний фонд

Код Найменування

Уточнений план Касові видатки
% 

виконання 

до плану з 

початку 

Додаток 3 до рішення міської 
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VIII



0113241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення (Центр 

надання соціальних послуг)

1192215,00 797748,81 66,91 %

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення ( проїзд, матеріальна допомога)

900000,00 0,00 0,00 %

0115051 Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських 

об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для 

проведення навчально-тренувальної (змагання та 

спортивної роботи "Колос")

210000,00 22000,00 10,48 %

0115053 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків 

(рад) всеукраїнських об’єднань фізкультурно-

спортивної спрямованості "Колос"

435828,00 375729,70 86,21 %

0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства

784671,00 362636,20 46,22 %

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 3515510,00 2569019,66 73,08 %

0117130 Здійснення  заходів із землеустрою 192772,00 0,00 0,00 %

0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету

13000,00 0,00 0,00 %

0117693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 

"Трудовий архів"

131755,00 66352,55 50,36 %

0118130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 109422,00 95111,18 86,92 %



0118210 Муніципальні формування з охорони громадського 

порядку

68150,00 64519,26 94,67 %

0118710 Резервний фонд місцевого бюджету 100000,00 0,00 0,00 %

06 Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької 

міської ради

43629133,19 36842024,18 84,44 %

0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

175496,00 120518,82 68,67 %

0611010 Надання дошкільної освіти 10824923,00 8571864,93 79,19 %
0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти

9923042,00 8118269,07 81,81 %

0611031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (Субвенція)

18048200,00 17396683,36 96,39 %

0611061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (залишок освітньої субвенції)

197268,01 0,00 0,00 %

0611070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

(Будинок творчості)

1079181,00 646048,44 59,86 %

0611130 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 0,00 0,00 0,00 %

0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1322337,00 766532,06 57,97 %

0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти (одноразові 

виплати дітям-сиротам)

16290,00 5430,00 33,33 %



0611151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 

за рахунок коштів місцевого бюджету

96626,00 60345,25 62,45 %

0611152 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 

за рахунок освітньої субвенції

288000,00 245447,56 85,22 %

0611154 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 

за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

74033,26 0,00 0,00 %

0611160 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників

478070,00 286289,35 59,88 %

0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами

39699,00 39676,02 99,94 %

0611210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за 

субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами

83166,92 17083,49 20,54 %

0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

982801,00 567835,83 57,78 %

10 Відділ культури та туризму Арцизької міської 

ради

6123303,00 4805592,52 78,48 %

1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

189329,00 109855,69 58,02 %

1011080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 1269310,00 1245682,61 98,14 %



1014030 Забезпечення діяльності бібліотек 1746710,00 1246087,05 71,34 %

1014040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 242334,00 156658,05 64,65 %

1014060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

2244972,00 1727562,76 76,95 %

1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва

380648,00 294875,36 77,47 %

1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва (Програми) 50000,00 24871,00 49,74 %

37 Фінансове управління Арцизької міської ради 1325318,00 1067973,69 80,58 %

3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

587796,00 372573,69 63,38 %

3719310 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції (для Павлівської ТГ)

695400,00 695400,00 100,00 %

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету 42122,00 0,00 0,00 %

3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

0,00 0,00 0,00 %

67515758,19 54320259,12 80,46 %

Балансування бюджету по загальньму фонду 

бюджету за рахунок джерел фінансування у сумі 

10884059,19 грн.

ВСЬОГО загальний фонд:


