
Додаток 5

до рішення міської ради

від 14 лютого 2023 року №1275 

19554000000

(код бюджету) (грн.)

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Чорткiвська мiська рада 231,000 213,500 17,500 17,500

0110000 Чорткiвська мiська рада 231,000 213,500 17,500 17,500

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)

Програма ведення містобудівного кадастру  

Чортківської міської територіальної громади на 

2023-2025 роки

Рішення сесії міської ради від 09 грудня 2022 

року № 1166
17,500 17,500 17,500

0117530 7530 0460
Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 

інформатики

Програма "Чортків- Smart City" на 2019-2022 р                                                         

(кредиторська заборгованість за 2022 рік)

Рішення сесії міської ради від 11 грудня 2018 

року № 1278
13,500 13,500

0118220 8220 0380
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення

Програма сприяння оборонній і мобілізаційній 

готовності на території Чортківської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення сесії міської ради від 23 грудня 2021 

року № 840
200,000 200,000

1000000
Управлiння культури та мистецтв 

Чорткiвської мiської ради
16,000 16,000

1010000
Управлiння культури та мистецтв 

Чорткiвської мiської ради
16,000 16,000

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма розвитку культури Чортківської 

міської територіальної громади на 2021-2023 

роки (кредиторська заборгованість за 2022 

рік)

Рішення сесії міської ради від 14 лютого 2023 

року № 1275
16,000 16,000

1200000
Управлiння комунального господарства 

Чорткiвської мiської ради
35,500 35,500

1210000
Управлiння комунального господарства 

Чорткiвської мiської ради
35,500 35,500

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 

(кредиторська заборгованість за 2022 рік)

Рішення міської ради від 24  грудня  2020  року 

№ 125 зі змінами
5,500 5,500

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма регулювання чисельності 

безпритульних тварин у Чортківській міській 

територіальній громаді  на 2021-2023 роки

Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року 

№ 120
30,000 30,000

3700000
Фінансове управлiння Чорткiвської мiської 

ради
500,000 500,000

3710000
Фінансове управлiння Чорткiвської мiської 

ради
500,000 500,000

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

Програма фінансової підтримки військових 

частин Збройних Сил України розташованих 

на території Чортківської міської 

територіальної громади на 2023 рік

Рішення сесії міської ради від 09 грудня 2022 

року № 1179
500,000 500,000

X X X УСЬОГО X X 782,500 765,000 17,500 17,500

Секретар міської ради Ярослав ДЗИНДРА

Найменування місцевої/ регіональної програми
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 2023 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


