
(код бюджету)
(грн)

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

06 Управління освіти, молоді та спорту 50 000 50 000

0615011 5011 810 Проведення навчально-тренувальних зборів 

і змагань з олімпійських видів спорту

Програма розвитку футболу на території Збаразької міської 

територіальної громади на 2021-2025 рік

Рішення № VIII/5/31 від 

11.02.2021 року

50 000 50 000

08
Відділ охорони здоров`я та соціального 

захисту
8 817 462,00 8 817 462,00

0812152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров’я

Програма підтримки комунального некомерційного підприємства 

“Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги” на 2023-

2024 роки

Рішення № VIII/18/20 

від 02.09.2022 року
893 550,00 893 550,00

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 2023-2024 роки

Рішення № VIII/18/21 

від 02.09.2022 року
5 256 342,00 5 256 342,00

0813160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 

які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

Програма соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній основі на 2023 - 2025 роки

Рішення № VIII/20/1   

від 23.12.2022 року
1 853 570,00 1 853 570,00

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

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
400 000,00 400 000,00

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

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 (зі 

змінами)

414 000,00 414 000,00

Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд
Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Типової 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціона

льної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

обласного бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата і номер документа, 

яким затверджено 

місцеву/регіональну 

програму

Додаток 7

рішення сесії Збаразької міської ради                                            

від 23 грудня 2022 року № VIII/20/7

 Розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році

19558000000



усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд
Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Типової 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціона

льної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

обласного бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата і номер документа, 

яким затверджено 

місцеву/регіональну 

програму

12 Управління регіонального розвитку 1 845 000,00 1 845 000,00

1216017 6017 0620
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією 

об'єктів житлово-комунального 

господарства

Програма розвитку та вдосконалення функціонування ринку з продажу 

продовольчих та непродовольчих товарів у м.Збараж на 2021-2025 

роки

Рішення №VIII/11/108 

від 19.11.2021 року (зі 

змінами)

845 000,00 845 000,00

1218311 8311 0511 Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів

Програма управління побутовими відходами в Збаразькій 

територіальній громаді на 2021 - 2025 роки

Рішення №VIII/6/29 від 

05.03.2021 року

1 000 000,00 1 000 000,00

УСЬОГО 10 712 462,00 10 712 462,00

Секретар ради   Роман НАПОВАНЕЦЬ

Начальник фінансового управління                                                                                             Ірина ШИМЕТИЛО


