
грн

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

0200000
Виконавчий комітет Генічеської 

міської ради
х 7,856,446 7,734,846 121,600 49,900

0210000
Виконавчий комітет Генічеської 

міської ради
х 7,856,446 7,734,846 121,600 49,900

0213210 3210 1050
Організація та проведення 

громадських робіт

Програма соціально-економічного розвитку 
Генічеської міської теріторіальної громади

 на 2021-2023 роки

Рішення сесії міської 
ради VIII скликання від 

30.04.2021р. № 427                               
         (зі змінами)

135,000 135,000

0214082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва

Програма розвитку туризму, курорту та реакреації 
в Генічеській міській територіальній громаді на 

2021 - 2023 роки

Рішення сесії міської
 ради VIII скликання від

 24.02.2021 р.№ 268                                                
                           (зі змінами)

100,000 100,000

0217622 7622 0470
Реалізація програм і заходів в галузі 

туризму та курортів

Програма розвитку туризму, курорту та реакреації 
в Генічеській міській територіальній громаді на 

2021 - 2023 роки

Рішення сесії міської ради VIII 
скликання від  24.02.2021 р. 

№ 268(зі змінами)
330,000 330,000

0217660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського 

призначення або прав на них 
комунальної власності для продажу на 
земельних торгах та проведення таких 

торгів

Програма розвитку земельних відносин на 
території Генічеської міської територіальної 

громади на 2022 - 2024 роки

Схвалено рішенням 
виконавчого комітету міської 
ради від 09.11.2021 р.                

№ 455 

49,900 49,900 49,900

0217680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування
Програма розвитку місцевого самоврядування 

Генічеської міської ради на 2021 - 2023 роки

Рішення сесії міської ради VIII 
скликання від 24.02.2021 р. № 
268                                                    

 (зі змінами)

57,846 57,846

0218110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

Програма створення і використання місцевого
 матеріального резерву для запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій на території 
Генічеської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки

Рішення сесії міської ради VIII 
скликання від 28.10.2021 р.                                   

                            № 1078
445,000 445,000

0218130 8130 0320
Забезпечення діяльності місцевої 

пожежної охорони

Програма розвитку та підтримки Комунальної 
спеціалізованої аварійно-рятувальної

 водолазної служби Генічеської міської 
ради на 2022-2024 роки

Рішення ХVІІ сесії Генічеської 
міської ради  VІІІ скликання  

від 11.11.2021р.№1130
6,000,000 6,000,000

0218220 8220 0380
Заходи та роботи з мобілізаційної 

підготовки місцевого значення

Програма підтримки заходів та робіт
 з територіальної оборони та мобілізаційної 
підготовки місцевого значення на території
Генічеської міської територіальної громади 

на 2022-2024 роки

Рішення ХVІІ сесії Генічеської 
міської ради  VІІІ скликання  

від 11.11.2021р.№1129
267,000 267,000

0218240 8240 0380
Заходи та роботи з територіальної 

оборони

Програма підтримки заходів та робіт
з територіальної оборони та мобілізаційної
підготовки місцевого значення на території
Генічеської міської територіальної громади 

на 2022-2024 роки

Рішення ХVІІ сесії Генічеської 
міської ради  VІІІ скликання  

від 11.11.2021р.№1129
200,000 200,000

0218340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів

Програма охорони навколишнього
природного середовища Генічеської

 міської територіальної громади
 на 2022-2024 роки

Схвалено рішенням 
виконавчого комітету

 міської ради від 09.11.2021 р.  
№ 453

71,700 71,700

0218831 8831 1060
Надання довгострокових кредитів 

індивідуальним забудовникам житла 
на селі

Програма підтримки індивідуального 
житлового будівництва на селі «Власний дім»

 на 2021 - 2022 роки

Схвалено рішенням
 виконавчого комітету міської 
ради від 16.11.2021 р.  № 457

200,000 200,000

0600000 Відділ освіти Генічеської міської ради х 17,130,855 17,020,855 110,000
 

0610000 Відділ освіти Генічеської міської ради х 17,130,855 17,020,855 110,000

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти
Програма розвитку освіти у Генічеській

 міський територіальній громаді
 на 2021-2023 роки

Рішення ХVІІ сесії Генічеської 
міської ради  VІІІ скликання  

від 11.11.2021р.№1122
1,591,100 1,591,100

Загальний 
фонд

Додаток 7                                                                                                               
                                                                              
                          до рішення 

 _____ сесії 

Розподіл витрат бюджету Генічеської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у 2022 році

21538000000
(код бюджету)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Спеціальний фонд
Код 

Функціона 
льної 

класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня бюджету

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми
Дата і номер документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну програму

Усього



0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти

Програма розвитку освіти у Генічеській
 міський територіальній громаді

 на 2021-2023 роки

Рішення ХVІІ сесії Генічеської 
міської ради  VІІІ скликання  

від 11.11.2021р.№1122
4,663,000 4,663,000

0611070 1070 0960
Надання позашкільної освіти 

закладами позашкільної освіти, заходи 
із позашкільної роботи з дітьми

Програма розвитку освіти у Генічеській
 міський територіальній громаді

 на 2021-2023 роки

Рішення ХVІІ сесії Генічеської 
міської ради  VІІІ скликання  

від 11.11.2021р.№1122
190,000 80,000 110,000

0611130 1130 0990
Методичне забезпечення діяльності 

закладів освіти

Програма розвитку освіти у Генічеській
 міський територіальній громаді

 на 2021-2023 роки

Рішення ХVІІ сесії Генічеської 
міської ради  VІІІ скликання  

від 11.11.2021р.№1122
1,683,848 1,683,848

0611141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти

Програма розвитку освіти у Генічеській
 міський територіальній громаді

 на 2021-2023 роки

Рішення ХVІІ сесії Генічеської 
міської ради  VІІІ скликання  

від 11.11.2021р.№1122
7,080,793 7,080,793

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
Програма «Розвиток людського капіталу 

Генічеської міської ради 
 на 2021-2025 роки»

Рішення ІХ сесії Генічеської 
міської ради VІІІ скликання  

від 08.07.2021р.№632                                                  
                                 (зі змінами)

48,000 48,000

0611151 1151 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Програма розвитку освіти у Генічеській
 міський територіальній громаді

 на 2021-2023 роки

Рішення ХVІІ сесії Генічеської 
міської ради  VІІІ скликання  

від 11.11.2021р.№1122
790,170 790,170

061152 1152 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок освітньої
субвенції

Програма розвитку освіти у Генічеській
 міський територіальній громаді

 на 2021-2023 роки

Рішення ХVІІ сесії Генічеської 
міської ради  VІІІ скликання  

від 11.11.2021р.№1122
1,038,944 1,038,944

0613242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту

і соціального забезпечення

Програма розвитку освіти у Генічеській
 міський територіальній громаді

 на 2021-2023 роки

Рішення ХVІІ сесії Генічеської 
міської ради  VІІІ скликання  

від 11.11.2021р.№1122
45,000 45,000

0700000
Відділ охорони здоро’я Генічеської 

міської ради
11,573,500 11,573,500

0710000
Відділ охорони здоро’я Генічеської 

міської ради
11,573,500 11,573,500

0711142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
Програма «Розвиток людського капіталу 

Генічеської міської ради 
 на 2021-2025 роки»

Рішення ІХ сесії Генічеської 
міської ради VІІІ скликання  

від 08.07.2021р.№632                                         
                        (зі змінами)

73,500 73,500

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична

допомога населенню

Програма розвитку та підтримки Комунального 
некомерційного підприємства Генічеська 

центральна лікарня Генічеської міської ради на 
2022-2024 роки

Рішення ХVІІ сесії Генічеської 
міської ради  VІІІ скликання  

від 11.11.2021р.№ 1132          
6,500,000 6,500,000

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога 
населенню, 

що надається центрами первинної 
медичної

(медико-санітарної) допомоги

Програма розвитку та підтримки Комунального 
некомерційного підприємства центр первинної 

медико- санітарної допомоги Генічеської міської 
ради на 2022-2024 роки

Рішення ХVІІ сесії Генічеської 
міської ради  VІІІ скликання  

від 11.11.2021р.№ 1131
5,000,000 5,000,000

0800000
Відділ соціального захисту населення

Генічеської міської ради
х 6,576,760 6,576,760

0810000
Відділ соціального захисту населення

Генічеської міської ради
х 6,576,760 6,576,760

0813032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв'язку

Програма надання пільг окремим категоріям 
населення Генічесбкої міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки

Рішення ХVІІ сесії Генічеської 
міської ради 

VІІІ скликання від 11.11.2021р. 
№1127

40,000 40,000

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий
проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян

Програма надання пільг окремим категоріям 
населення Генічеської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки

Рішення ХVІІ сесії Генічеської 
міської ради 

VІІІ скликання від 11.11.2021р. 
№1127

1,240,000 1,240,000

0813035 3035 1070
Компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на 
залізничному транспорті

Програма надання пільг окремим категоріям 
населення Генічесбкої міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки

Рішення ХVІІ сесії Генічеської 
міської ради 

VІІІ скликання від 11.11.2021р. 
№1127

700,000 700,000



0813122 3122 1040
Заходи державної політики із 
забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок та чоловіків

Програма запобігання та протидії домашньому 
насильству та насильству за ознакою статі на 2021-

2025 роки

Рішення ХVІІ сесії Генічеської 
міської ради 

VІІІ скликання від 11.11.2021р. 
№1126

11,000 11,000

0813123 3123 1040

Заходи державної політики з питань 

сім'ї

Програма соціального захисту осіб похилого віку, 
осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження 

гендерної рівності та протидії торгівлі людьми 
Генічеської міської територіальної громади на 

2021-2023 роки

Рішення VIII сесії Генічеської 
міської ради 

VІІІ скликання від 18.06.2021р. 
№575            (оновлена 

редакція)

168,000 168,000

0813140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей 
(крім 

заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на

оздоровлення громадян, які 
постраждали 

Програма оздоровлення та відпочинку дітей 
влітку на 2021-2025 роки

Рішення V сесії Генічеської 
міської ради 

VІІІ скликання від 25.03.2021р. 
№342                 (зі змінами)

541,240 541,240

0813160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним 
особам, які надають соціальні послуги
 громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, 

які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

Програма соціального захисту осіб похилого віку, 
осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження 

гендерної рівності та протидії торгівлі людьми 
Генічеської міської територіальної громади на 

2021-2023 роки

Рішення VIII сесії Генічеської 
міської ради 

VІІІ скликання від 18.06.2021р. 
№575            (оновлена 

редакція)

705,800 705,800

0813191 3191 1030

Інші видатки на соціальний захист 

ветеранів війни та праці

Програма соціального захисту осіб
 похилого віку, осіб з інвалідністю,

 підтримки сім’ї, утвердження гендерної
 рівності та протидії торгівлі людьми
 Генічеської міської територіальної

 громади на 2021-2023 роки

Рішення VIII сесії Генічеської

 міської ради VІІІ скликання

 від 18.06.2021р. №575

 (оновлена редакція)

182 500 182 500

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям ветеранів

 і осіб з інвалідністю, діяльність яких

 має соціальну спрямованість

Програма соціального захисту осіб
 похилого віку, осіб з інвалідністю,

 підтримки сім’ї, утвердження гендерної
 рівності та протидії торгівлі людьми
 Генічеської міської територіальної

 громади на 2021-2023 роки

Рішення VIII сесії Генічеської

 міської ради VІІІ скликання

 від 18.06.2021р. №575

 (оновлена редакція)

250 000 250 000

0813242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення

Програма соціального захисту осіб
 похилого віку, осіб з інвалідністю,

 підтримки сім’ї, утвердження гендерної
 рівності та протидії торгівлі людьми
 Генічеської міської територіальної

 громади на 2021-2023 роки

Рішення VIII сесії Генічеської

 міської ради VІІІ скликання

 від 18.06.2021р. №575

 (оновлена редакція)

2 738 220 2 738 220

0900000
Відділ «Служба у справах дітей» 

Генічеської міської ради
х 40,000 40,000

0910000
Відділ «Служба у справах дітей» 

Генічеської міської ради
х 40,000 40,000

0913112 3112 1040
Заходи державної політики з питань 

дітей та
їх соціального захисту

Програма забезпечення та захисту прав 
дітей Генічеської міської ради

 на 2021-2023 роки 

Рішення ХV сесії Генічеської 
міської ради 

VІІІ скликання від 13.10.2021р. 
№ 1029

40,000 40,000

1000000
Відділ культури та спорту  Генічеської 

міської ради
6,912,865 6,661,765 251,100 251,100

1010000
Відділ культури та спорту  Генічеської 

міської ради
6,912,865 6,661,765 251,100 251,100

1011142 1142 0990 Інші прграми та заходи у сфері освіти
Програма «Розвиток людського капіталу 

Генічеської міської ради 
 на 2021-2025 роки»

Рішення ІХ сесії Генічеської 
міської ради VІІІ скликання  

від 08.07.2021р.№632                                         
                        (зі змінами)

79,420 79,420

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
Програма розвитку культури і духовності у 

Генічеській міській територіальній громади на 
2021 - 2023 роки

Рішення ХІV сесії Генічеської 
міської ради VІІІ скликання  

від 27.09.2021р.№951                                         
                        (зі змінами)

517,805 266,705 251,100 251,100

1014040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок

Програма розвитку культури і духовності у 
Генічеській міській територіальній громади на 

2021 - 2023 роки 

Рішення ХІV сесії Генічеської 
міської ради VІІІ скликання  

від 27.09.2021р.№951                                         
                        (зі змінами)

22,300 22,300

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i 
будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів

Програма розвитку культури і духовності у 
Генічеській міській територіальній громади на 

2021 - 2023 роки

Рішення ХІV сесії Генічеської 
міської ради VІІІ скликання  

від 27.09.2021р.№951                                         
                        (зі змінами)

970,835 970,835

1014070 4070 0823 Фінансова підтримка кінематографії
Програма розвитку культури і духовності у 

Генічеській міській територіальній громади на 
2021 - 2023 роки

Рішення ХІV сесії Генічеської 
міської ради VІІІ скликання  

від 27.09.2021р.№951                                         
                        (зі змінами)

751,800 751,800



1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і мистецтва

Програма розвитку культури і духовності у 
Генічеській міській територіальній громади на 

2021 - 2023 роки

Рішення ХІV сесії Генічеської 
міської ради VІІІ скликання  

від 27.09.2021р.№951                                         
                        (зі змінами)

500,000 500,000

1014082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва

Програма розвитку культури і духовності у 
Генічеській міській територіальній громади на 

2021 - 2023 роки

Рішення ХІV сесії Генічеської 
міської ради VІІІ скликання  

від 27.09.2021р.№951                                         
                        (зі змінами)

685,000 685,000

1015031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл

Комлексна програма розвитку фізичної культури і 
спорту  у Генічеській міській теріторіальній 

громаді на 2021-2023 роки

Рішення сесії Генічеської 
міської ради VІІІ скликання  
від 23.12.2020р.№82                

(зі змінами)                                     

529,993 529,993

1015041 5041 0810
Утримання і фінансова підтримка 

спортивних споруд

Комлексна програма розвитку фізичної культури і 
спорту  у Генічеській міській теріторіальній 

громаді на 2021-2023 роки

Рішення сесії Генічеської 
міської ради VІІІ скликання  

від 23.12.2020р.№82                 
(зі змінами)                                      

2,530,712 2,530,712

1015061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих 
центрів фізичного здоров`я населення 

`Спорт для всіх` та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед 

населення регіону

Комлексна програма розвитку фізичної культури і 
спорту  у Генічеській міській теріторіальній 

громаді на 2021-2023 роки

Рішення сесії Генічеської 
міської ради VІІІ скликання  

від 23.12.2020р.№82                                      
270,000 270,000

1015062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 
регіоні

Програма щодо запровадження стипендій 
спортсменам, тренерам громади - переможцям 
та призерам лфіційних міжнародних змагань, а 

також винагород переможцям та призерам 
офіційних міжнародних, всеукраїнських змагань 

та їх тренерам на 2022 -2024 роки

Рішення ХVІІ сесії Генічеської 
міської ради VІІІ скликання  

від 11.11.2021р.№1125                                         
55,000 55,000

1200000
Управління житлово - комунального 

господарства Генічеської міської ради
х 36,330,000 29,530,000 6,800,000 6,800,000

1210000
Управління житлово - комунального 

господарства Генічеської міської ради
х 36,330,000 29,530,000 6,800,000 6,800,000

1216013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

Програма розвитку та підтримки житлово-

комунального господарства Генічеської міської

територіальної громади на 2022-2025 роки

Рішення ХVІІ сесії Генічеської 
міської ради 

VІІІ скликання від 11.11.2021р. 
№1135

9,130,000 9,130,000

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів

Програма розвитку та підтримки житлово-

комунального господарства Генічеської міської

територіальної громади на 2022-2025 роки

Рішення ХVІІ сесії Генічеської 
міської ради 

VІІІ скликання від 11.11.2021р. 
№1135

16,300,000 15,500,000 800,000 800,000

1216090 6090 0640
Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства

Програма розвитку та підтримки житлово-

комунального господарства Генічеської міської

територіальної громади на 2022-2025 роки

Рішення ХVІІ сесії Генічеської 
міської ради 

VІІІ скликання від 11.11.2021р. 
№1135

2,900,000 2,900,000

1217461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету

Програма будівництва, реконструкції, ремонту
та утримання автомобільних доріг місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності
в населених пунктах Генічеської міської 

територіальної громади на 2022 – 2024 роки

Рішення ХVІІ сесії Генічеської 
міської ради 

VІІІ скликання від 11.11.2021р. 
№1138

2,500,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000

1217670 7670 0490
Внески до статутного капіталу суб'єктів 

господарювання 

Програма розвитку та підтримки житлово-

комунального господарства Генічеської міської

територіальної громади на 2022-2025 роки

Рішення ХVІІ сесії Генічеської 
міської ради 

VІІІ скликання від 11.11.2021р. 
№1135

5,000,000 5,000,000 5,000,000

1218210 8210 0380
Муніципальні формування з охорони 

громадського порядку

Програма розвитку та підтримки житлово-

комунального господарства Генічеської міської

територіальної громади на 2022-2025 роки

Рішення ХVІІ сесії Генічеської 
міської ради 

VІІІ скликання від 11.11.2021р. 
№1135

500,000 500,000

X X X УСЬОГО 86,420,426 79,137,726 7,282,700 7,101,000

Міський голова Олександр Тулупов
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