
Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

від 12 жовтня 2022 року № 349

19554000000

(код бюджету) (грн.)

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Чорткiвська мiська рада 1,000,000 100,000 900,000 900,000

0110000 Чорткiвська мiська рада 1,000,000 100,000 900,000 900,000

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха

Програма захисту Чортківської  міської 

територіальної громади від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного 

характеру на 2021-2023 роки 

Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року 

№ 87 зі змінами
950,000 50,000 900,000 900,000

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 зі змінами
50,000 50,000

0800000
Управлiння соцiального захисту та охорони 

здоров'я Чорткiвської мiської ради
327,000 327,000

0810000
Управлiння соцiального захисту та охорони 

здоров'я Чорткiвської мiської ради
327,000 327,000

0812100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню

Програма розвитку та фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства 

"Чортківська міська стоматологічна поліклініка" 

на 2021-2023 роки

Рішення сесії міської ради від 24 грудня 2020 

року № 99 із змінами
27,000 27,000

0812152 2152 0763
Інші програми та заходи і сфері охорони 

здоров'я

Програма підтримки благодійної організації 

"Дім милосердя" на 2022 рік

Рішення сесії міської ради від 02 грудня 2021 

року № 766
-25,606 -25,606

0813033 3033 1070

Компенсаційні виплати на пільговий  проїзд 

автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян 

Програма фінансування видатків на 

компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян Чортківської 

міської територіальної громади автомобільним 

транспортом на автобусних маршрутах 

загального користування на 2021-2023 роки

Рішення сесії міської ради від 24 грудня 2020 

року № 90
200,000 200,000

0813230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням підтримки 

внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим 

особам у зв`язку із введенням воєнного стану

Програма підтримки благодійної організації 

"Дім милосердя" на 2022 рік

Рішення сесії міської ради від 02 грудня 2021 

року № 766
25,606 25,606

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Програма надання адресної грошової 

допомоги громадянам Чортківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 року

Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року 

№ 91
100,000 100,000

1000000
Управління культури та мистецтв 

Чортківської міської ради
250,000 250,000

1010000
Управління культури та мистецтв 

Чортківської міської ради
250,000 250,000

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма розвитку культури Чортківської 

міської територіальної громади на 2021-2023 

роки

Рішення сесії міської ради від 24 грудня 2020 

року № 103
250,000 250,000

1200000
Управлiння комунального господарства 

Чорткiвської мiської ради
100,000 100,000

1210000
Управлiння комунального господарства 

Чорткiвської мiської ради
100,000 100,000

1216017 6017 0620
Інша діяльність,пов'язана з експлуатацією 

об'єктів житлово-комунального господарства 

Програма фінансової підтримки  комунальних 

підприємств Чортківської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки

Рішення міської ради від 24  грудня  2020  року 

№ 125 зі змінами
100,000 100,000

3700000
Фінансове управління Чортківської міської 

ради
200,000 200,000

3710000
Фінансове управління Чортківської міської 

ради
200,000 200,000

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 Загальний фонд



усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Спеціальний фонд
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 Загальний фонд

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання прогам соціально-

економічного розвитку регіонів  

Програма надання фінансової підтримки 

військовим частинам Збройних Сил України, 

розташованих на території Чортківської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

Рішення міської ради від 02  грудня  2021  року 

№772 зі змінами
200,000 200,000

X X X УСЬОГО X X 1,877,000 977,000 900,000 900,000

Керуюча справами виконавчого комітету Наталія ЗАЯЦЬ


