
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 25 травня 2022 року № 154

1955400000
(код бюджету) (грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 Чортківська міська рада 500,000 500,000 500,000
0110000 Чортківська міська рада 500,000 500,000 500,000

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

150,000 150,000 150,000

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

-150,000 -150,000 -150,000

0118220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 
місцевого значення 500,000 500,000 500,000

0800000
Управління соціального захисту та 
охорони здоров'я Чортківської міської 
ради

170,000 170,000 170,000

0810000
Управління соціального захисту та 
охорони здоров'я Чортківської міської 
ради

170,000 170,000 170,000

0812010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 170,000 170,000 170,000

1000000 Управління культури та мистецтв 
Чортківської міської ради -870,000 -870,000 -870,000

1010000 Управління культури та мистецтв 
Чортківської міської ради -870,000 -870,000 -870,000

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -870,000 -870,000 -870,000

3700000 Фінансове управління Чортківської міської 
ради 200,000 200,000 200,000

3710000 Фінансове управління Чортківської міської 
ради 200,000 200,000 200,000

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

200,000 200,000 200,000

X X X УСЬОГО

Керуюча справами виконавчого комітету
міської ради Наталія ЗАЯЦЬ

видатки 
споживання

з них
Загальний фонд

усього видатки 
розвитку

Разом
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків бюджету Чортківської міської територіальної громади на 2022 рік

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


