
  

Додаток 6 

до рішення Збаразької міської ради 

від 19 липня 2021 року №  

“Про внесення змін до Збаразького міського 

бюджету на 2021 рік” 

 

 
 
 

Зміни до розподілу витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році 
19558000000  

                                                                                                      (код бюджету)                                                                                                 (грн) 

Код 

Програмн
ої 

класифіка

ції 
видатків 

та 

кредитува
ння 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Типо
вої 

прогр

амної 
класи

фікац

ії 
видат

ків та 

креди
туван

ня 

місце
вих 

бюдж

етів 

Код 

Функ
ціона

льної 

класи
фікац

ії 

видат
ків 

бюдж

ету 

Найменування 

головного 
розпорядника коштів 

місцевого бюджету / 

відповідального 
виконавця, 

найменування 

бюджетної програми 
згідно з Типовою 

програмною 

класифікацією 
видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів 

Найменування місцевої/регіональної програми Дата та 

номер 
документа, 

яким 

затверджено 
місцеву 

регіональну 

програму 

Усього Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

усього у 

тому 
числі 

бюдж

ет 
розви

тку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

06 

  Управління 

освіти, молоді та 

спорту 

 
 

122 000 122 000 

  

0613140 3140 1040 

Оздоровлення та 

відпочинок дітей 

(крім заходів з 

оздоровлення 

дітей, що 

здійснюється за 

рахунок коштів на 

оздоровлення 

громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи) 

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2021–2023 роки 

Рішення № 
VIII/5/28 від 

11.02.2021 

року 

122 000 122 000 

  



 

08 

  Відділ охорони 

здоров’я та 

соціального 

захисту 

 

 

840 000 840 000 

  

0812152 2152 0763 

Інші програми та 

заходи у сфері 

охорони здоров’я 

Програма фінансової підтримки  комунального некомерційного підприємства 

“Збаразька центральна лікарня” Збаразької міської ради на 2021-2022 роки 

Рішення № 

VIII/6/10 від 

05.03.2021 

року 

50 000 50 000 

  

0812152 2152 0763 

Інші програми та 

заходи у сфері 

охорони здоров’я 

Програма підтримки  комунального некомерційного підприємства “Збаразький 

центр первинної медико-санітарної допомоги” Збаразької міської ради на 2021-2022 

роки 

Рішення № 

VIII/4/11 від 

27.01.2021 

року 

343 000 

 
343 000 

  

0812152 2152 0763 

Інші програми та 

заходи у сфері 

охорони здоров’я 

 Програма  фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

“Максимівська лікарня” Збаразької міської ради на 2021 рік 

Рішення № 
VIII/6/9 від 

05.03.2021 

року 

137 000 137 000   

0813242 3242 1090 

Інші програми та 

заходи у сфері 

охорони здоров’я 

Програма підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції  

Об’єднаних  сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної 

операції та операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, 

постраждалих учасників Революції  Гідності на 2021-2025 роки    

Рішення № 

VIII/6/7 від 
05.03.2021 

року 

50 000 50 000   

0813242 3242 1090 

Інші заходи у 

сфері соціального 

захисту та 

соціального 

забезпечення 

Програма соціальної підтримки малозахищених верств населення  “Турбота” 

Збаразької міської ради на 2021-2025 роки 

Рішення № 
VIII/6/8 від 

05.03.2021 

року 

260 000 260 000   

12   
Управління 

регіонального 

розвитку 

  60 000 60 000   

1218110 8110 0320 

Заходи із 

запобігання та 

ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій та 

наслідків 

стихійного лиха 

Програма захисту населення і територій Збаразької громади від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру  на 2021-2024 роки   

Рішення № 

VIII/8/60 від 
22.06.2021 

року 

60 000 60 000   

37   
Фінансове 

управління 
  60 000 60 000   

3719800 9800 0180 

Субвенція з 

місцевого 

бюджету 

державному 

Програма підтримки Державної установи “Збаразька виправна колонія (№63)” на 

2021-2022 роки 

Рішення № 
VIII/6/20 від 

05.03.2021 

року 

20 000 20 000   



бюджету на 

виконання 

програм 

соціально-

економічного 

розвитку регіонів 

3719800 9800 0180 

Субвенція з 

місцевого 

бюджету 

державному 

бюджету на 

виконання 

програм 

соціально-

економічного 

розвитку регіонів 

Цільова соціальна програма забезпечення пожежної безпеки Збаразької 

територіальної громади на 2021-2025 роки 

Рішення № 
VIII/4/18 від 

27.01.2021 

року 

20 000 20 000   

3719800 9800 0180 

Субвенція з 

місцевого 

бюджету 

державному 

бюджету на 

виконання 

програм 

соціально-

економічного 

розвитку регіонів 

Програма сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території 

Збаразької громади Тернопільської області на 2021, 2022 та 2023 роки 

Рішення № 

VIII/4/19 від 

27.01.2021 

року 

20 000 20 000   

ВСЬОГО  1 082 000 1 082 000   

 

 

Секретар  ради                                                                                                                                                                    Р.П.НАПОВАНЕЦЬ       


