
                                                                                                      Додаток №1  

                                                                                                                       до рішення міської ради 

                                                                                                                                 від  09 грудня 2022 року №1161 

                                                                      

Ресурсне забезпечення  Програми  

           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 
(назва програми) 

                                                                                                                                                                                  тис. грн. 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 

 

                     РОКИ Усього витрат на виконання 

Програми  
2021 2022 2023 

Обсяг ресурсів, усього тис.грн.,  

у тому числі: 

1500,0 2000,0 2000,0 5500,0 

місцевий бюджет 1500,0 2000,0 2000,0 5500,0 

Обласний, районні бюджети     

бюджети сіл, селищ, міст  1500,0 2000,0 2000,0 5500,0 

кошти не бюджетних джерел     

 
 

 

 

              Секретар   міської   ради                                                                                                     Ярослав  ДЗИНДРА 

  

 

 

 



                                                                                                                                               Додаток №2  

                                                                                                                              до рішення міської ради 

                                                                                                                                            від  09  грудня 2022 року №1161 

                 Напрями діяльності та заходи  Програми   

        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 
(назва програми) 

 

№ з/п 
Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

      Перелік заходів      

          Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

гривень, у тому числі: 

Очікуваний 

результат – 

диференційовано з 

розбивкою за 

роками 

   1 

 
Соціальна 

підтримка 

пільгових категорій 

населення, що 

належать до 

Чортківської 

міської 

територіальної 

громади 

 стосовно 

перевезення 

пасажирським 

автомобільним 

транспортом 

Відшкодування компенсаційних 

виплат перевізнику, який 

здійснює пільгові перевезення 

окремих категорій громадян :  

інвалідів війни, учасників 

бойових дій, чорнобильців 1,2 

категорій, дітей-інвалідів, дітей, 

інвалідність яких пов'язана із 

наслідками катастрофи на ЧАЕС, 

інвалідів 1 та 2 групи загального 

захворювання, пенсіонерів віком 

65 років і більше та 

реабілітованих осіб, а також 

почесних громадян та пільгових 

категорій осіб з числа 

внутрішньо переміщених , що 

проживають на території громади  

на безкоштовний проїзд 

автомобільним транспортом на  

автобусних маршрутах 

загального користування. 

 

     2021рік 

 

 

 

     2022 рік 

 

 

     2023 рік 

Виконавчий 

комітет 

Чортківської 

міської ради, 

Фінансове 

управління , 

Управління 

соціального 

захисту населення, 

сім’ї та праці, 

ТОВ «Чортківсь- 

ке АТП 16142», 

інші перевізники 

Міський бюджет 

 

 

 

 

        
         1500,0 

 

 

 

          2000,0 

 

 

          2000,0 

 

забезпечення  реалі-

зації прав малоза-

хищених верств 

населення, що нале-

жать до Чортківської 

міської територіальної 

громади для безкош- 

 товного проїзду в 

громадському  транс-

порті .  

 

 

Секретар   міської   ради                                                                                                            Ярослав ДЗИНДРА 


