
 

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 квітня 2022 року                                                                                            № 84 

 

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 Бюджетним  кодексом  України, відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252, виконавчий 

комітет міської ради: 

 

ВИРІШИВ: 

 

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 ( + 7 452 516,64 гривень) за рахунок: 

1) спрямування вільного залишку освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам в сумі 6 552 516,64 гривень; 

2) перерозподілу видатків загального та спеціального фондів бюджету 

територіальної громади, в тому числі передача із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) – 900 000 гривень (збільшення); 

- зміни видатків спеціального фонду (- 899 977,16 гривень) за рахунок: 

1) спрямування вільного залишку коштів спеціального фонду бюджету 

територіальної громади в сумі 2,84 гривень (кошти бюджету розвитку); 

2) спрямування вільного залишку коштів спеціального фонду бюджету 

(субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, 

що утворився на початок бюджетного періоду) в сумі 20 гривень; 

3) перерозподілу видатків загального та спеціального фондів бюджету 

територіальної громади, в тому числі передача із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) – 900 000 гривень (зменшення); 



3. Внести зміни до розподілу витрат бюджету територіальної громади на 

реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році (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 3. 

4. Додатки 1 – 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

5. Контроль за виконанням даного рішення доручити керуючій справами 

виконавчого комітету міської ради  Наталії  Заяць. 

 

 

Міський голова                                                          Володимир ШМАТЬКО 


