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5  Перелік завдань та заходи програми

№
з/п

Перелік заходів програми
Строк виконання

заходу
Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовні
обсяги

фінансуванн
я (вартість)

тис.грн.

Очікуваний
результат

1 3 4 5 6 7 8

1. Придбання  будівельних
матеріалів(ламінат,електропров
оди,  теплоізоляційні  матеріали
та  інші  матеріали)  для
поточного  ремонту
адміністративних приміщень та
проведення  монтажних  робіт.
Заміна  систем  опалення  та
водопостачання ,  придбання та
встановлення
енергозберігаючих  вікон  та
дверей,  меблів,  офісної  та
комп’ютерної  техніки,  а  також
їх  комплектуючих,   систем
відео  спостереження  та  їх
комплектуючих,  проведення

2022-2024 рік
2022-150.000 тис

 2023-200.000 тис.
 2024-200.000 тис.

Чортківський
ВП  ГУНП  в
Тернопільські
й області  

Кошти
бюджету
територіально
ї громади

550.000 Забезпечення  умов
для  ефективного
виконання  своїх
обов’язків
працівниками
поліції,
забезпечення  прав  і
свобод дитини.



монтажних  робіт. 

2 

2.1

2.2

2.3

Проведення ремонту в
виділених приміщеннях,

забезпечення меблями, офісною
технікою, канцтоварами.

Придбання службового
автомобіля  та його обладнання

необхідними технічними
засобами.

Придбання паливно-мастильних
матеріалів для службового
автомобіля «Поліцейського

офіцера громади»

Оплата послуг з технічного
обслуговування та поточного

ремонту автомобіля
«Поліцейського офіцера

громади» 

2022-2024 рік
2022-30.000 тис

2023-30.000 тис.
2024-30.000 тис.

2023рік

2022-2024 рік
2022-18.000тис.
2023-18.000тис.
2024-18.000 тис.

2022-2024 рік
2022-10.000  тис.
2023-10.000 тис.
2024-10.000 тис.

Чортківський
ВП  ГУНП  в
Тернопільські
й області  

Чортківський
ВП  ГУНП  в
Тернопільські
й області 

Чортківський
ВП  ГУНП  в
Тернопільські
й області  

Чортківський
ВП  ГУНП  в
Тернопільські
й області  

 Кошти
бюджету
територіально
ї громади 

 Кошти
бюджету
територіально
ї громади 

Кошти
бюджету
територіально
ї громади 

Кошти
бюджету
територіально
ї громади

90.000 

600.000

54.000

30.000

 Забезпечення  умов
та   ефективного
виконання  своїх
обов’язків
поліцейськими
офіцерами  громади
Чортківської МТГ



3 Придбанняслужбовогоавтомобі
ля

2022 рік Чортківський
ВП  ГУНП  в
Тернопільські
й області  

    Кошти
бюджету
територіально
ї громади

120.000 Забезпечення  умов
та   ефективного
виконання  своїх
обов’язків

4 «Придбання запасних частин
та  паливно  –  мастильних
матеріалів  для  службових
автомобілів. Оплата послуг з
технічного  обслуговування  і
поточного  ремонту  слу-
жбових автомобілів.

2022-2024 рік
2022-150.000 тис

 2023-150.000 тис.
 2024-150.000 тис.

Чортківський
ВП  ГУНП  в
Тернопільські
й області  

    Кошти бю-
джету  тери-
торіальної
громади

450.000тис.г
рн

Забезпечення  умов
та  ефективного ви-
конання  своїх
обов’язків

Разом 1 894.000

            

Секретар міської ради                                                                                                                           Ярослав ДЗИНДРА
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