
Додаток 6

до рішення міської ради

від 09 грудня 2022 року №

19554000000

(код бюджету) (грн.)

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Чорткiвська мiська рада 130,000 -130,000 -130,000

0110000 Чорткiвська мiська рада 130,000 -130,000 -130,000

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

Програма регулювання та розвитку земельних 

відносин на території Чортківської міської 

територіальної громади на 2020 - 2022 роки

Рішення сесії міської ради від 24 грудня 2020 

року № 106 зі змінами
27,843 27,843 27,843

0117693 7693 0490
Інші заходи, пов`язані з економічною 

діяльністю

Програма забезпечення продовольчої безпеки 

Чортківської міської територіальної громади на 

2022-2023 роки

Рішення виконавчого комітету від 04 квітня 

2022 року № 81
-60,000 -60,000

0117693 7693 0490
Інші заходи, пов`язані з економічною 

діяльністю

Програма підтримки комунального 

підприємства "Агенція місцевого економічного 

розвитку" Чортківської міської ради на 2022-

2024 роки

Рішення сесії міської ради від 04 лютого 2022 

року № 937
60,000 60,000

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха

Програма захисту населення і території  

Чортківської міської територіальної громади 

від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на 2021 - 2023 роки

Рішення сесії міської ради від 24 грудня 2020 

року № 87 зі змінами
-27,843 130,000 -157,843 -157,843

0800000
Управлiння соцiального захисту та охорони 

здоров'я Чорткiвської мiської ради
-8,705

0810000
Управлiння соцiального захисту та охорони 

здоров'я Чорткiвської мiської ради
-8,705

0812152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я

Програма підтримки благодійної організації 

"Дім милосердя" 2022 рік

Рішення сесії міської ради від 02 грудня 2021 

року № 766
100,000 100,000

0812152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я

Програма по забезпеченню пільгових категорій 

громадян Чортківської міської територіальної 

громади лікарськими засобами у разі 

амбулаторного лікування на 2020 - 2022 роки

Рішення сесії міської ради від 20  грудня 2019 

року № 1699 із змінами
40,000 40,000

0813160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які 

не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги

Програма соціальної підтримки 

малозахищених верств громадян Чортківської 

міської територіальної громади "Турбота" на 

2021-2023 роки

Рішення сесії міської ради від 24 грудня 2020 

року № 96 зі змінами
-8,710 -8,710

0813180 3180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни 

і праці, військової служби, органів внутрішніх 

справ та громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) на оплату 

житлово-комунальних послуг

Програма соціальної підтримки 

малозахищених верств громадян Чортківської 

міської територіальної громади "Турбота" на 

2021-2023 роки

Рішення сесії міської ради від 24 грудня 2020 

року № 96 зі змінами
-40,000 -40,000

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 сесії міської ради від 24 грудня 2020 

року № 91
-79,995 -79,995

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Програма підтримки осіб Чортківської міської 

територіальної громади, які брали участь в 

антитерористичній операції, в операції 

Об'єднаних сил,  членів їх сімей та сімей 

загиблих під час їх проведення на 2020 - 2022 

роки (в новій редакції)

Рішення сесії міської ради від 14 вересня 2021 

року № 649
-20,000 -20,000

0900000
Служба у справах дiтей Чорткiвської 

мiської ради
-25,195 -25,195

0910000
Служба у справах дiтей Чорткiвської 

мiської ради
-25,195 -25,195

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву 

регіональну програму
Усього 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



усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву 

регіональну програму
Усього Загальний фонд

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

0913112 3112 1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх 

соціального захисту

Програма запобігання соціальному сирітству, 

подолання дитячої безпритульності і 

бездоглядності на 2022-2024 роки

Рішення сесії міської  ради  від 02 грудня 2021 

року № 767
-25,195 -25,195

1200000
Управлiння комунального господарства 

Чорткiвської мiської ради
-55,807 -55,807

1210000
Управлiння комунального господарства 

Чорткiвської мiської ради
-55,807 -55,807

1213210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт

Програма організації суспільно корисних робіт 

для правопорушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання суспільно корисних робіт на 

території Чортківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2021-2023 роки

Рішення сесії міської ради від 24 грудня 2020 

року № 123
-15,807 -15,807

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма регулювання чисельності 

безпритульних тварин у Чортківській міській 

територіальній громаді  на 2021-2023 роки

Рішення сесії міської ради від 24 грудня 2020 

року № 120
-40,000 -40,000

X X X УСЬОГО X X -89,707 48,998 -130,000 -130,000

Секретар міської ради Ярослав ДЗИНДРА


