
 

ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

П’ЯТДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

                                                         

РІШЕННЯ 

 

 

09 грудня 2022 року                                                                           № 1183 

м. Чортків 

 

Про внесення змін і доповнень до рішення міської  

ради від 23 грудня 2021 року № 863 "Про бюджет  

Чортківської міської територіальної громади 

 на 2022  рік" (код бюджету19554000000) 
 

 Керуючись статтями  71, 72, 78, 85 Бюджетного  кодексу  України, 

відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", відповідно до постанови КМУ від 4 листопада 2022 

року № 1239 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

11 березня 2022 р. № 252», міська рада: 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до доходів бюджету територіальної громади на 2022 рік 

(додаток 1 до рішення Чортківської міської ради від 23 грудня 2021 року № 863 

"Про бюджет Чортківської міської територіальної громади на 2022 рік") згідно з 

додатком 1. 

2. Внести зміни до фінансування бюджету територіальної громади на 

2022 рік (додаток 2 до рішення Чортківської міської ради від 23 грудня 2021 

року № 863 "Про бюджет Чортківської міської територіальної громади на 2022 

рік") згідно з додатком 2. 

3. Внести зміни до розподілу видатків бюджету територіальної громади 

на 2022 рік (додаток 3 до рішення Чортківської міської ради від 23 грудня 2021 

року  № 863 "Про бюджет Чортківської міської територіальної громади на 2022 

рік") згідно з додатком 3, в тому числі: 

- зміни видатків загального фонду (+ 1 781 198,77 гривень) за рахунок: 

1) збільшення іншої дотації з місцевого бюджету в сумі 1 574,77 гривень, 

а саме: з  

обласного бюджету Тернопільської області - 1 574,77 гривень;  

2) збільшення іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 234 528 

гривень, а саме з:  



обласного бюджету Тернопільської області - 100 000 гривень; 

бюджету Нагірянської сільської територіальної громади - 84 528 гривень; 

3) перерозподілу видатків загального та спеціального фондів бюджету 

територіальної громади, в тому числі передача із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1 545 096 гривень (збільшення); 

4) перерозподілу видатків загального фонду бюджету територіальної 

громади в межах загального обсягу. 

- зміни видатків спеціального фонду (- 11 445 096,00 гривень) за 

рахунок: 

1) перерозподілу видатків загального та спеціального фондів бюджету 

територіальної громади, в тому числі передача із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1 545 096 гривень (зменшення); 

2) зменшення коштів місцевого запозичення Чортківською міською 

радою від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) - 9 900 000 

гривень. 

4. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік (додаток 4 до 

рішення Чортківської міської ради від 23 грудня 2021 року № 863 "Про бюджет 

Чортківської міської територіальної громади на 2022 рік") згідно з додатком 4. 

5. Внести зміни до обсягів капітальних вкладень бюджету Чортківської 

міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2022 році 

(додаток 5 до рішення Чортківської міської ради від 23 грудня 2021 року № 863 

"Про бюджет Чортківської міської територіальної громади на 2022 рік") згідно з 

додатком 5. 

6. Внести зміни до розподілу витрат бюджету територіальної громади на 

реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 рік (додаток 6 до рішення 

Чортківської міської ради від 23 грудня 2021 року № 863 "Про бюджет 

Чортківської міської територіальної громади на 2022 рік") згідно з додатком 6. 

7. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

8. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії міської 

ради з питань бюджету та економічного розвитку. 

 
 

 

Міський голова                                                          Володимир ШМАТЬКО  

 
 


