
  

Додаток 6 

до рішення Збаразької міської ради 

від 17 грудня 2021 року № VIII/13/24 

“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) 
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розпорядника коштів місцевого 
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бюджетної програми згідно з 
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кредитування місцевих бюджетів 
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програму 
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фонд 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

08 
  Відділ охорони здоров’я та 

соціального захисту 
 

 
  

  

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 
160 000 160 000 

  

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 

70 000 70 000 

  

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/9/7 від 

19.07.2021 року 
130 000 130 000 

  

0818220 8220 0380 

Заходи та роботи з 

мобілізаційної підготовки 

місцевого значення 

Програма стимулювання громадян, направлених Збаразьким районним 

територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для 

проходження військової служби за контрактом у Збройни Сили України на 

2021-2024 роки 

Рішення № 

VIII/7/4 від 

09.04.2021 року 70 000 70 000 

  

ВСЬОГО  430 000 430 000   

 

Секретар  ради                                                                                                        Р.П.Напованець       


