
Додаток 5
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 29 квітня 2022 року № 117

19554000000
(код бюджету) (грн.)

усього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100000 Чорткiвська мiська рада 190,500 -190,500 -190,500
0110000 Чорткiвська мiська рада 190,500 -190,500 -190,500

0117530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 
інформатики

Програма "Чортків- Smart City" на 2019-2022 
роки

Рішення сесії міської ради від 11 грудня 2018 
року № 1278 -49,000 -49,000 -49,000

0118110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха

Програма розвитку системи оповіщення та 
інформатизації цивільного захисту міста 
Чорткова на 2019-2022 роки

Рішення міської ради від 28 лютого 2019 року 
№ 1380 із змінами 78,500 -78,500 -78,500

0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони
Програма підтримки добровольчого 
формування Чортківської міської 
територіальної громади на 2022 рік

Рішення виконавчого комітету від 04 квітня 
2022 року № 82 49,000 112,000 -63,000 -63,000

0600000 Управлiння освiти,молодi та спорту 
Чорткiвської мiської ради -4,355 -4,355

0610000 Управлiння освiти,молодi та спорту 
Чорткiвської мiської ради -4,355 -4,355

0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

Програма розвитку фізичної культури і спорту 
на 2021 - 2025 роки в Чортківській міській 
територіольній громаді

Рішення сесії міської ради від 24 грудня 2020 
року № 133 -4,355 -4,355

1000000 Управлiння культури та мистецтв 
Чорткiвської мiської ради -20,000 -20,000

1010000 Управлiння культури та мистецтв 
Чорткiвської мiської ради -20,000 -20,000

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Програма культурно-мистецьких заходів 500-
літнього ювілею Чортківської магдебурії у 
2022 році

Рішення сесії міської ради від 02 грудня 2021 
року № 784 -20,000 -20,000

X X X УСЬОГО X X -24,355 166,145 -190,500 -190,500

Керуюча справами виконавчого комітету Наталія ЗАЯЦЬ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Зміни до розподілу витрат бюджету Чортківської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 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 коштів 
місцевого бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування місцевої/ регіональної 
програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву 
регіональну програму Усього


