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06 Управління освіти, молоді та спорту 200 000,00 200 000,00

0613133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

Програма реалізації молодіжної політики, 

національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2021-2025 роки

Рішення № VIII/5/30 від 11.02.2021 року 50 000,00 50 000,00

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються 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 100 000,00 100 000,00

0615011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту

Програма розвитку фізичної культури і спорту 

в Збаразькій міській територіальній громаді на 

2021–2025 роки

Рішення № VIII/5/27 від 11.02.2021 року 40 000,00 40 000,00

0615012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту

Програма розвитку фізичної культури і спорту 

в Збаразькій міській територіальній громаді на 

2021-2025 роки

Рішення № VIII/5/27 від 11.02.2021 року 10 000,00 10 000,00

08 Відділ охорони здоров’я та соціального 1 196 500,00 1 196 500,00

0812152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров’я

Програма підтримки комунального 

підприємства “Збаразька центральна аптека” 

на 2022-2025 роки

Рішення №VIII/16/5 від 10.03.2022 року 300 000,00 300 000,00

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 516 500,00 516 500,00

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 380 000,00 380 000,00

12 Управління регіонального розвитку 1 315 840,00 1 005 840,00 310 000,00 150 000,00

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/16/6 від 10.03.2022 року 150 000,00 150 000,00

1216071 6071 0640

Відшкодування різниці між розміром ціни 

(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що 

затверджувалися або погоджувалися 

рішенням місцевого органу виконавчої влади 

та органу місцевого самоврядування, та 

розміром економічно обґрунтованих витрат 

на їх виробництво (надання)

Програма відшкодування різниці в тарифах на 

послуги з централізованого водопостачання 

та водовідведення для населення на 2023 рік

Рішення №VIII/20/4 від 23.12.2022 року 751 840,00 751 840,00

Додаток 5

рішення сесії Збаразької міської ради                                                       

від 28 лютого 2023 року № VIII/21/

ЗМІНИ до розподілу витрат місцевого бюджету 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

Найменування місцевої/ регіональної 

програми
Дата та номер документа, яким затверджено місцеву 

регіональну програму
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд



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 13 000,00 13 000,00

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 401 000,00 91 000,00 310 000,00 150 000,00

27 Управління економіки та залучення 500 000,00 500 000,00

2718220 8220 0380
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення
Рішення № 500 000,00 500 000,00

37 Фінансове управління 470 000,00 470 000,00

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

Програма сприяння  Кременецькому МРВ 

УСБУ в Тернопільській області у протидії 

організованій злочинності, корупції та 

тероризму на території Збаразької громади на 

2021-2025 роки

Рішення № VIII/6/17 від 05.03.2021 року 50 000,00 50 000,00

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 120 000,00 120 000,00

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

Програма підтримки Державної установи 

“Збаразька виправна колонія(№63)” на 2022-

2023 роки

Рішення № VIII/14/79 від 18.02.2022 року 200 000,00 200 000,00

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

Програма підтримки Державної установи 

“Збаразька виправна колонія(№63)” на 2022-

2023 роки щодо модернізації інженерно-

технічних засобів охорони і реалізації заходів 

з дотримання пожежної безпеки в установі

Рішення № 100 000,00 100 000,00

X X X УСЬОГО X X 3 682 340,00 3 372 340,00 310 000,00 150 000,00

Секретар ради Роман НАПОВАНЕЦЬ


