
 

ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ТРИДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ  

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

 

15 лютого 2022 року 

м. Чортків                                                                                                     № 1003 

 

 

Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради  

від 23 грудня 2021 року № 863 "Про бюджет  

Чортківської міської територіальної громади на 2022  рік" 
(код бюджету19554000000) 

 

Керуючись статтями  71, 72, 78, 85 Бюджетного  кодексу  України, відповідно 

до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні", міська рада: 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до фінансування бюджету територіальної громади на 2022 рік 

(додаток 2 до рішення Чортківської міської ради від 23 грудня 2021 року № 863 

"Про бюджет Чортківської міської територіальної громади на 2022 рік") згідно з 

додатком 1. 

 

2. Внести зміни до розподілу видатків бюджету територіальної громади на 2022 

рік (додаток 3 до рішення Чортківської міської ради від 23 грудня 2021 року   

№ 863 "Про бюджет Чортківської міської територіальної громади на 2022 рік") 

згідно з додатком 2, в тому числі: 

 

- зміни видатків загального фонду за рахунок перерозподілу видатків 

загального фонду бюджету територіальної громади в сумі 250 000 гривень в 

межах загального обсягу; 

 

- зміни видатків спеціального фонду (+ 60 150 гривень) за рахунок: 

1) спрямування вільного залишку освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам в сумі 60 150 гривень, що передається із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 



3. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік (додаток 4 до 

рішення Чортківської міської ради від 23 грудня 2021 року № 863 "Про бюджет 

Чортківської міської територіальної громади на 2022 рік") згідно з додатком 3. 

 

4. Внести зміни до розподілу витрат бюджету територіальної громади на 

реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 рік (додаток 6 до рішення 

Чортківської міської ради від 23 грудня 2021 року № 863 "Про бюджет 

Чортківської міської територіальної громади на 2022 рік") згідно з додатком 4. 

 

5. Додатки 1 – 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

6. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії міської ради з 

питань  бюджету та економічного розвитку. 

 

 

 

Міський голова                                                                Володимир ШМАТЬКО  


