
Порядок денний 
 

Позачергової 15 сесії 8 скликання
 

Перечинської міської ради 

 

1. Про перенесення залишків коштів. 

2. Про внесення змін до рішення позачергової 13 сесії  Перечинської міської ради 

VIIІ скликання №508 від 02.03 2022 року 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2021 року №440 «Про 

бюджет міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами від 03.02.2022, 

16.02.2022, 25.02.2022, 01.03.2022 року). 

4. Різне. 

 
 

 



 

 
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

позачергова 

15 сесії VIII скликання 

РІШЕННЯ 

                                                          Проєкт 

від 13 березня 2022 року №____ 

 м.Перечин 

 

Про перенесення залишків коштів  

 

    Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України від 24.02.2022 №2102-IX «Про затвердження Указу Президента 

України "Про введення воєнного стану в Україні"» , Наказу  МФУ від 10.03.2022 року 

№95 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету», Порядку казначейського обслуговування та з 

метою здійснення термінових видатків з місцевих бюджетів для підтримки 

внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням 

воєнного стану на території України, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Залишки коштів в сумі 431836,27грн, які надійшли як благодійна допомога 

постраждалому населенню в умовах воєнного стану на реєстраційний рахунок 

спеціального фонду за іншими джерелами власних надходжень  Перечинської міської 

ради  по КПК 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха» перенести  на реєстраційний рахунок спеціального фонду 

за іншими джерелами власних надходжень Перечинської міської ради по КПК 

0113230 «Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або 

евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану». 

2.Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Перечинської міської 

ради здійснити відповідні господарські операції . 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 

(В.В.КРАВЕЦЬ). 

 

Міський голова                                                            Іван ПОГОРІЛЯК 

 



 

       
УКРАЇНА 

ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

позачергова 

15 сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Проєкт 

від 13 березня 2022 року № ____ 

         м.Перечин 

 

Про внесення змін до рішення  

позачергової 13 сесії  Перечинської міської  

ради VIIІ скликання №508 від 02.03 2022 року 

 

Відповідно до норм статті 25, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та керуючись положенням Бюджетного кодексу 

України, Наказу  МФУ від 10.03.2022 року №95 «Про внесення змін до Типової програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» та з метою здійснення 

термінових заходів щодо створення умов та надання підтримки внутрішньо 

переміщеним та/або евакуйованим особам та облаштування пунктів розміщення 

територіальної оборони  у зв’язку із введенням воєнного стану на території України, 

міська рада 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Внести зміни до рішення позачергової 13 сесії  Перечинської міської ради VIIІ 

скликання №508 від 02 березня 2022 року «Про  затвердження Програми 

створення та накопичення матеріального резерву Перечинської міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки» та викласти її в новій редакції 

згідно Додатку 1 до рішення. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на апарат міської ради та 

постійну комісію з планування бюджету,соціально-економічного розвитку та 

інвестицій (Кравець В.В.) 

 

Міський голова                                                                   Іван ПОГОРІЛЯК  



Додаток 1 

 до рішення позачергової  

15 сесії VIII скликання 

Перечинської  міської ради 

від 13.03.2022 р. №___ 
  

 

ПРОГРАМА 

«Турбота» Перечинської міської  

територіальної громади на 2022-2023 роки 

                                                         

Паспорт Програми 

1. 
Ініціатор розроблення 

Програми 
Перечинська  міська рада 

2. Підстава для розроблення 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Бюджетний кодекс України», Кодекс цивільного захисту 

України, Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про 

затвердження Указу Президента України "Про введення 

воєнного стану в Україні"», Закон України від 6 грудня 

1991 № 1932-XII «Про оборону України»,  Наказ МФУ від 

10.03.2022 № 95 «Про внесення змін до Типової 

програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету» 

3. Розробник Програми Перечинська  міська рада 

4. 

 

Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Перечинська  міська рада, відділ освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту Перечинської міської ради, відділ 

охорони здоров'я, соціального захисту населення 

Перечинської міської ради 

5. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Перечинська  міська рада, відділ освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту Перечинської міської ради, відділ 

охорони здоров'я, соціального захисту населення 

Перечинської міської ради, КНП «Перечинська лікарня», 

КНП «Перечинський ЦПМСД», КП «Комунальник» 

6. Термін реалізації Програми 2022-2023 роки 

7. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для  

реалізації Програми  

згідно з додатком 1 до Програми  

 

 

1. Проблема, на розв’язання якої спрямовано Програму 

 
Програма «Турбота» Перечинської міської територіальної громади на 2022-2023 

роки (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, 

Кодексу цивільного захисту України, Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про 

затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"», 

Закону України від 6 грудня 1991 № 1932-XII «Про оборону України»,  Наказу МФУ від 

10.03.2022 № 95 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету». 

Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту 

здійснюється єдиною державною системою цивільного захисту, складовою якої є 

територіальна підсистема та її ланки. Згідно зі статтею 3 Конституції України життя та 

здоров’я людини, її безпека є найвищими соціальними цінностями, про забезпечення 

яких держава відповідає перед нею. Безпека населення і територій є неодмінною умовою 



сталого розвитку суспільства.  

Одним із першочергових завдань органів місцевого самоврядування є розвиток 

системи соціального захисту населення, підвищення добробуту громадян. Держава 

вживає заходів щодо підвищення соціального захисту окремих категорій населення, 

однак це не вирішує проблеми соціального характеру у повному обсязі. У зв'язку з 

військовою агресією Російської Федерації проти України посилюються негативні 

наслідки економічних проблем, які відчувають насамперед незахищені верстви 

населення. 

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій соціального характеру, зменшення 

збитків і втрат у разі їх виникнення, ефективна ліквідація наслідків надзвичайних 

ситуацій є одним з головних пріоритетів діяльності органів влади.   

Основні напрямки програми є життєво необхідними, оскільки забезпечують 

матеріальну основу для оперативного проведення першочергових робіт, здійснення: 

 -  заходів щодо надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим 

особам - облаштування та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування 

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб ; 

- заходів територіальної оборони (в т.ч. облаштування пунктів розміщення 

територіальної оборони  ); 

-  оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах 

воєнного стану. 

 

2. Мета Програми 

 

Основною метою Програми є реалізація державної політики у сфері соціального 

захисту внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб та виконання органами 

місцевого самоврядування повноважень в умовах воєнного стану. 

 

3. Джерела фінансування Програми 

 

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься за рахунок таких 

джерел фінансування: 

-  коштів бюджету міської територіальної громади передбачених у відповідному 

бюджетному періоді; 

- добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій 

та об’єднань громадян; 

-  інших джерел, не заборонених законодавством. 

Фінансове забезпечення заходів щодо виконання Програми здійснюється у межах 

видатків, передбачених в бюджеті міської територіальної громади на відповідний 

бюджетний рік. 

Фінансове забезпечення наведено у додатку 1 до Програми. 

За рішенням сесії Перечинської міської ради Програма уточняється та коригується у 

процесі реалізації із врахуванням змін загальної економічної ситуації, стану 

фінансування, наслідків надзвичайних ситуацій. 

 

4. Завдання і заходи Програми та результативні показники 

 
Реалізація заходів та завдань Програми буде здійснюватися шляхом придбання 

матеріальних цінностей, оплати послуг та виконання робіт (додаток 2). 

Очікуваними результатами від реалізації Програми є, зокрема: 



4.1. Створення матеріального резерву Перечинської міської територіальної громади 

для забезпечення виконання завдань Програми. 

4.2. Облаштування місць розміщення територіальної оборони. 

4.3.Забезпечення тимчасового проживання, харчування, інших видів 

життєдіяльності внутрішньо переміщених осіб у зв’язку із введенням воєнного стану на 

території України.  

                

5. Координація та контроль  

 

Контроль за виконанням Програми здійснюють головні розпорядники коштів 

бюджету міської територіальної громади. 

 

        Міський голова           Іван ПОГОРІЛЯК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
до Програми «Турбота» Перечинської міської  

територіальної громади на 2022-2023 роки 

 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми «Турбота» Перечинської міської  

територіальної громади на 2022-2023 роки 

 
                                                                                                                                                                (грн)                                                                                                                                          

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

 

Усього 

витрат 

 

 

Усього витрат на виконання програми 

2022 рік 2023 рік 

1 2 3 4 

Обсяг ресурсів всього, у тому 

числі 

 

4 700 000 

 

4 400 000 

 

300 000 

 

Бюджет міської територіальної 

громади  

 

2 300 000 

 

2 000 000 

 

300 000 

 

інші джерела 2 400 000 2 400 000  

 

 

Секретар міської ради                                             Галина ГАЄВСЬКА 

 

 

 

 

 

 

                                                              



Додаток 2 

до Програми «Турбота» Перечинської міської  

територіальної громади на 2022-2023 роки 

 

Перелік заходів і завдань Програми «Турбота» Перечинської міської територіальної громади на 2022-2023 роки 

                                                                                                                                                                                                                              (грн) 

№ 

п/п 
Перелік заходів Програми 

Виконавці (головні 

розпорядники коштів) 

Обсяги 

 фінансування Очікувані результати 

2022 рік 2023 рік 

1 2 3 4 5 6 

Мета: Реалізація державної політики у сфері соціального захисту внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб та виконання органами 

місцевого самоврядування повноважень в умовах воєнного стану. 

 Всього на виконання програми 
Перечинська міська 

рада 
1 975 000 300 000  

1 

Завдання 1 

Придбання будівельних матеріалів, господарського 

інвентарю, ємностей та засобів 
загальногосподарського призначення  

Перечинська міська рада 90 000 30 000 

Покращення умов проживання внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб в 

тимчасових пунктах проживання, створення 

умов для розміщення територіальної оборони, 
підготовка території громади до оборони, 

облаштування укриттів (бомбосховищ) 

2 
Завдання 2 

Придбання паливно-мастильних матеріалів, 

запчастин та ремонт автомобільного транспорту ( 

Перечинська міська рада 60 000 50000 
Забезпечення безперебійної роботи техніки та 

транспортних засобів 

5

3 

Завдання 3 

Придбання речового майна (рукавиці робочі, 

рукавиці резинові та інше) 

Перечинська міська рада 30 000  
Захист  при виконанні аварійно-рятувальних 

робіт 

4

4 

Завдання 4 

Придбання засобів насосного, електричного 

обладнання (в т.ч.генераторів), матеріальних засобів 

для відновлення інфраструктури, підтримання 

життєзабезпечення населення, засобів першої 

необхідності, майна соціального характеру, 
пожежної безпеки, проведення евакуаційних заходів 

Перечинська міська рада 100 000 60 000 

Запобігання та вчасного реагування на 

надзвичайні ситуації та покращення умов 

проживання внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб в тимчасових пунктах 

проживання 
 

6

5 

Завдання 5 

Придбання медичних виробів, медикаментів, 

розхідних матеріалів, засобів індивідуального 

захисту,миючі та дезінфікуючі засоби , засоби  

гігієни ,тощо 

Перечинська міська рада 50 000  Надання медичної допомоги  



8

6 
Завдання 6 

Придбання технічних засобів (гучномовці) 
Перечинська міська рада 70 000  Оперативного оповіщення населення 

9

7 

Завдання 7 

Придбання прожекторів освітлення,  

кабелів, проводів електроживлення, ламп освітлення, 

та інших електричнх побутовх приладів, матеріалів 

та обладнання 

Перечинська міська рада 100 000 30 000 

Забезпечення енергоживлення та освітлення  

пунктів розміщення внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб,  укриттів, 

бомбосховищ  

1

8 

Завдання 8 

Придбання продовольчих товарів, послуги гарячого  

харчування   

Перечинська міська рада 900 000 130 000 

Забезпечення харчування внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб  в умовах 

воєнного стану  

1

9 

Завдання 9 

Оплата комунальних послуг (у тому числі 

відшкодування) в пунктах проживання внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб   

Перечинська міська рада 200 000  

Збезпечення життєдіяльності внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб  в умовах 

воєнного стану  

10. 
Завдання 10 
Послуги пов’язані з перевезенням гуманітарної 
допомоги 

Перечинська міська рада 175 000  

Забезпечення життєдіяльності внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб  в умовах 
воєнного стану  

11. 

Завдання 11 
Інші послуги  (послуги перевезення  евакуйованих 

осіб, ритуальні послуги, послуги з ремонту та 

обслуговування техніки, транспорту, послуги 

інтернету, послуги зв’язку, перезарядка 
вогнегасників, ремонт споруд (укриття, 

бомбосховищ), утримання мереж зовнішнього 

освітлення, послуги з встановлення нових мереж 

освітлення в приміщеннях, укриттях, заходи з 

усунення аварій в житловому фонді та інші послуги, 

роботи,пов’язані з покращенням умов проживання 

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб  в 

умовах воєнного стану  

Перечинська міська рада 200 000  

Забезпечення життєдіяльності внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб  в умовах 

воєнного стану 

 Всього на виконання програми 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської 

ради 

2 110 000 

 

 



1. 

Завдання 1 

Придбання будівельних матеріалів, господарського 

інвентарю, ємностей та засобів 

загальногосподарського призначення  

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

100 000  

 

Покращення умов проживання внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб в 

тимчасових пунктах проживання ,облаштування 

укриттів (бомбосховищ) 

2. 
Завдання 2 

Придбання паливно-мастильних матеріалів, 

запчастин та ремонт автомобільного транспорту ( 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

100 000  

Забезпечення безперебійної роботи техніки та 

транспортних засобів 

3. 
Завдання 3 

Придбання речового майна (рукавиці робочі, 

рукавиці резинові та інше) 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

2 000  

 

Захист  при виконанні аварійно-рятувальних 

робіт 

4. 

Завдання 4 

Придбання засобів насосного, електричного 
обладнання (в т.ч.генератори), матеріальних засобів, 

підтримання життєзабезпечення населення, засобів 

першої необхідності, майна соціального характеру, 

пожежної безпеки, проведення евакуаційних заходів 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

58 000  

 

1.Покращення умов проживання внутрішньо 
переміщених та/або евакуйованих осіб в 

тимчасових пунктах проживання.               

2.Запобігання та вчасне реагування на 

надзвичайні ситуації 

5. 
Завдання 5 

Придбання засобів індивідуального захисту, миючих 

та дезінфікуючих засобів, засобів  гігієни, тощо 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

     50 000  

Надання медичної допомоги внутрішньо 

переміщеним та/або евакуйованим особам в 

умовах воєнного стану 

6. 

Завдання 6 

Придбання прожекторів освітлення,  

кабелів, проводів електроживлення, ламп освітлення 

та інших електричних побутових приладів, 

матеріалів та обладнання 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

50 000  

Забезпечення енергоживлення та освітленням  

тимчасових пунктів розміщення внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб  

7. 
Завдання 7 

Придбання продовольчих товарів, послуги гарячого  

харчування   

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

700 000  

Забезпечення харчуванням внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб  в умовах 

воєнного стану в тимчасових пунктах 

проживання 

8. 

Завдання 8 

Оплата комунальних послуг (у тому числі 

відшкодування) в пунктах проживання внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб   

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

1 000 000  

Забезпечення життєдіяльності внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб  в умовах 

воєнного стану  

9. 

Завдання 9 
Інші послуги  (послуги перевезення  евакуйованих 

осіб, ритуальні послуги, послуги з ремонту та 

обслуговування техніки, транспорту, послуги 

інтернету, послуги зв’язку, перезарядка 

Відділ освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

50 000  

 
 

 

 

 



вогнегасників, ремонт споруд (укриття, 

бомбосховищ), утримання мереж зовнішнього 

освітлення, послуги з встановлення нових мереж 

освітлення в приміщеннях,укриттях, заходи з 

усунення аварій в будівлях та інші послуги, 

роботи,пов’язані з покращенням умов проживання 

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб  в 

умовах воєнного стану 

Забезпечення життєдіяльності внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб  в умовах 

воєнного стану  

 Всього на виконання програми 

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 

населення Перечинської 

міської ради 

315 000 

 

 

1. 

Завдання 1 

Придбання будівельних матеріалів, господарського 
інвентарю, ємностей та засобів 

загальногосподарського призначення  

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 
населення Перечинської 

міської ради 

30 000 

 Покращення умов проживання внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб в 
тимчасових пунктах проживання, створення 

умов для розміщення територіальної оборони 

2. 
Завдання 2 

Придбання паливно-мастильних матеріалів, 

запчастин та ремонт автомобільного транспорту ( 

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 

населення Перечинської 

міської ради 

10 000 

 

Забезпечення безперебійної роботи техніки та 

транспортних засобів 

3. 

Завдання 3 

Придбання засобів насосного, електричного 

обладнання (в т.ч.генератори), матеріальних засобів, 

підтримання життєзабезпечення населення, засоби 

першої необхідності, майно соціального характеру, 

пожежної безпеки, проведення евакуаційних заходів 

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 

населення Перечинської 

міської ради 

100 000 60 000 
Запобігання та вчасного реагування на 

надзвичайні ситуації  

4. 

Завдання 4 

Придбання медичних виробів, медикаментів, 
розхідних матеріалів, засобів індивідуального 

захисту, миючих та дезінфікуючих засобів, засобів  

гігієни, тощо 

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 
населення Перечинської 

міської ради 

50 000  
Надання медичної допомоги внутрішньо 
переміщеним та/або евакуйованим особам в 

умовах воєнного стану 

5. 

Завдання 5 

Придбання прожекторів освітлення,  

кабелів, проводів електроживлення, ламп освітлення, 

та інших електричних побутових приладів, 

матеріалів та обладнання 

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 

населення Перечинської 

міської ради 

5 000  

Забезпечення харчуванням внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб  в умовах 

воєнного стану в тимчасових пунктах 

проживання 

6. 
Завдання 6 

Оплата комунальних послуг (у тому числі 

відшкодування) в пунктах проживання внутрішньо 

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 

населення Перечинської 

200 000  

Забезпечення життєдіяльності внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб  в умовах 

воєнного стану  



переміщених та/або евакуйованих осіб   міської ради 

7. 

Завдання 7 
Інші послуги  (послуги перевезення евакуйованих 

осіб, ритуальні послуги, послуги з ремонту та 

обслуговування техніки, транспорту, послуги 

інтернету, послуги зв’язку, перезарядка 

вогнегасників, ремонт споруд (укриття, 

бомбосховищ), утримання мереж зовнішнього 

освітлення, послуги з встановлення нових мереж 

освітлення в приміщеннях, укриттях, заходи з 

усунення аварій в будівлях та інші послуги, роботи, 

пов’язані з покращенням умов проживання 
внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб  в 

умовах воєнного стану 

Відділ охорони здоров'я, 

соціального захисту 

населення Перечинської 

міської ради 

20 000  

Забезпечення життєдіяльності внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб  в умовах 

воєнного стану  

УВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ  4 400 000 300 000   

        

                                                         
Секретар міської ради                                                                                                                   Галина ГАЄВСЬКА



 

    
    УКРАЇНА 

   ПЕРЕЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                                                                               

                      позачергова  

             15 сесія VIII скликання 

   РІШЕННЯ 

Проєкт 

від  13 березня 2022 року №____ 

м.Перечин 

  

Про внесення змін до рішення міської ради  

від 15 грудня 2021 року №440 «Про бюджет                                                               

міської територіальної громади на 2022 рік»  

(зі змінами від 03.02.2022, 16.02.2022,  

25.02.2022, 02.03.2022 року) 

 

07505000000 
                 (код бюджету) 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись ст. 23, 78 Бюджетного кодексу України, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити зміни до обсягу на 2022 рік: 

видатків бюджету міської територіальної громади на 2022 рік за 

головними розпорядниками коштів (змін до розподілу видатків в межах змін 

загального обсягу), згідно з додатком 1.1 до цього рішення;  

профіциту за загальним фондом бюджету міської територіальної 

громади згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіциту за спеціальним фондом бюджету міської територіальної 

громади згідно з додатком 2 до цього рішення; 

2. Затвердити зміни до додатку 3 рішення міської ради «Про бюджет 

міської територіальної громади на 2022 рік» – «Розподіл видатків бюджету 

міської територіальної громади на 2022 рік за головними розпорядниками 

коштів» згідно з додатком 1 до цього рішення. 

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 1 до цього 

рішення.  



4. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету міської територіальної 

громади на реалізацію місцевих програм у 2022 році згідно з додатком 3 до 

цього рішення. 

5.   Додатки 1 – 3, 1.1 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій (В.В. КРАВЕЦЬ). 

 

Міський голова                                                    Іван ПОГОРІЛЯК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

п



оаор 

 



 (грн) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Міська рада (головний 

розпорядник)
20 419 211,00 18 598 331,00 9 902 888,00 1 786 903,00 1 820 880,00 1 676 185,63 1 392 524,63 283 661,00 - - 1 392 524,63 22 095 396,63

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
20 419 211,00 18 598 331,00 9 902 888,00 1 786 903,00 1 820 880,00 1 676 185,63 1 392 524,63 283 661,00 - - 1 392 524,63 22 095 396,63

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад

13 779 632,00 13 779 632,00 9 732 086,00 777 481,00 - 130 000,00 130 000,00 - - - 130 000,00 13 909 632,00

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління
51 840,00 51 840,00 - - - 49 000,00 49 000,00 - - - 49 000,00 100 840,00

0113210 3210 1050
Організація та проведення 

громадських робіт
267 840,00 267 840,00 170 802,00 - - - - - - 267 840,00

0113230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо перемішеним 

та/або евакуйованим особам у 

зв`язку із введенням воєнного стану

529 000,00 529 000,00 - 79 000,00 - 51 000,00 51 000,00 - - - 51 000,00 580 000,00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення
461 160,00 461 160,00 - - - - - - 461 160,00

0114082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва
224 200,00 224 200,00 - - - - - - - - - 224 200,00

0115062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

95 600,00 95 600,00 - - - - - - - - - 95 600,00

0116011 6011 0610
Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фонду
162 000,00 162 000,00 - - - - - - - - - 162 000,00

0116013 6013 0620

Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства

203 680,00 203 680,00 - - - - - - - - - 203 680,00

0116014 6014 0620
Забезпечення збору та вивезення 

сміття і відходів
1 419 120,00 - - - 1 419 120,00 - - - - - - 1 419 120,00

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
2 819 139,00 2 417 379,00 930 422,00 401 760,00 - - - - - - 2 819 139,00

07505000000
код бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

усього
видатки 

споживання

з  них

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

усього комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

у тому          

числі бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з  них

видатки 

розвитку

Додаток 1              

до рішення міської ради                                                                                                                                                              

від 13 березня 2022 року №

Розподіл видатків бюджету міської територіальної громади на 2022 рік (зі змінами)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код  

ТПКВК         

МБ

Код 

ФКВ         

МБ

Загальний фонд

Разом
оплата              

праці

 



0117310 7310 0443
Будівництво-1 об'єктів житлово-

комунального господарства
- - - - - 49 000,00 49 000,00 - - - 49 000,00 49 000,00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 57 000,00 57 000,00 - - - - - - - 57 000,00

0117325 7325 0443
Будівництво-1 споруд, установ та 

закладів фізичної культури і спорту
- - - - - 49 000,00 49 000,00 - - - 49 000,00 49 000,00

0117340 7340 0443
Проектування, реставрація та 

охорона пам`яток архітектури
- - - - - 20 000,00 20 000,00 - - - 20 000,00 20 000,00

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій

- - - - - 64 524,63 64 524,63 - - - 64 524,63 64 524,63

в т.ч. за рахунок коштів субвенції  з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

- - - - - 63 524,63 63 524,63 - - - 63 524,63 63 524,63

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

- - - - - 960 106,00 960 106,00 - - - 960 106,00 960 106,00

0117650 7650 0490
Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи права на 

неї

- - - - - 19 894,00 19 894,00 - - - 19 894,00 19 894,00

0117691 7691 0490

Цільові фонди утворені Верховною 

радою,Автономною Республікою 

Крим, органами місцевого 

самоврядування, і місцевими 

органами виконавчої влади і фонди, 

утворені Верховною 

радою,Автономною Республікою 

Крим, органами місцевого 

- - - - - 130 500,00 - 130 500,00 - - - 130 500,00

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

60 000,00 60 000,00 - 0 - 0 0 - - - 0 60 000,00

0118230 8230 0380
Інші заходи громадського порядку та 

безпеки
50 000,00 50 000,00 - - - - - - - - - 50 000,00

0118240 8240 0380
Заходи та роботи з територіальної 

оборони
39 000,00 39 000,00 - - - - - - 39 000,00

0118311 8311 0511
Охорона та раціональне 

використання природних ресурсів
- - - - - 153 161,00 - 153 161,00 - - - 153 161,00

0118410 8410 0830
Фінансова підтримка засобів масової 

інформації
40 000,00 40 000,00 - - - - - - - - - 40 000,00

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів

160 000,00 160 000,00 - - - - - - - - - 160 000,00

0600000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, молодi 

та спорту Перечинської мiської ради 

(головний розпорядник)

81 834 500,00 81 834 500,00 60 872 237,00 4 674 600,00 - 3 250 070,00 2 122 520,00 1 127 550,00 - 240 000,00 2 122 520,00 85 084 570,00

0610000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, молодi 

та спорту Перечинської мiської ради 

(відповідальний виконавець)

81 834 500,00 81 834 500,00 60 872 237,00 4 674 600,00 - 3 250 070,00 2 122 520,00 1 127 550,00 - 240 000,00 2 122 520,00 85 084 570,00

 
 



0610160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

2 631 839,00 2 631 839,00 2 059 410,00 74 700,00 - - - - - - - 2 631 839,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 14 081 664,00 14 081 664,00 10 100 645,00 993 380,00 690 750,00 690 750,00 - - 14 772 414,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
14 530 450,00 14 530 450,00 8 571 612,00 2 818 900,00 - 2 049 400,00 1 912 600,00 136 800,00 - - 1 912 600,00 16 579 850,00

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
37 699 000,00 37 699 000,00 30 900 000,00 - - - - - - - - 37 699 000,00

0611080 1080 0960
Надання спеціалізованої освіти 

мистецькими школами
4 883 102,00 4 883 102,00 4 002 560,00 - - 330 000,00 30 000,00 300 000,00 240 000,00 30 000,00 5 213 102,00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері 

освіти
165 330,00 165 330,00 - - - - - - - - - 165 330,00

0611151 1151 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок коштів 

місцевого бюджету

76 000,00 76 000,00 - 45 000,00 - - - - - - - 76 000,00

0611152 1152 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок 

освітньої субвенції

1 682 400,00 1 682 400,00 1 379 000,00 - - - - - - - 1 682 400,00

0611154 1154 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок 

залишку коштів за освітньою 

субвенцією (крім залишку коштів, що 

мають цільове призначення, 

виділених відповідно до рішень 

Кабінету Міністрів України у 

попередньому бюджетному періоді)

- - - - - 92 820,00 92 820,00 - - - 92 820,00 92 820,00

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими 

освітніми потребами

113 000,00 113 000,00 92 620,00 - - 37 100,00 37 100,00 - - - 37 100,00 150 100,00

0613230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо перемішеним 

та/або евакуйованим особам у 

зв`язку із введенням воєнного стану

500 000,00 500 000,00 300 000,00 - 50 000,00 50 000,00 - - - 50 000,00 550 000,00

0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 186 837,00 1 186 837,00 882 735,00 103 400,00 - - - - - - - 1 186 837,00

0614040 4040 0824
Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок
473 064,00 473 064,00 217 431,00 52 700,00 - - - - - - - 473 064,00

 
 

 

 

 

 



 

0614060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

1 633 860,00 1 633 860,00 1 143 598,00 186 170,00 - - - - - - - 1 633 860,00

0615031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл

1 977 954,00 1 977 954,00 1 522 626,00 100 350,00 - - - - - - - 1 977 954,00

0615062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

200 000,00 200 000,00 - - - - - - - - - 200 000,00

0700000

Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення 

Перечинської міської ради 

(головний розпорядник)

6 125 333,00 6 125 333,00 1 636 987,00 - - 1 070 000,00 1 070 000,00 - - - 1 070 000,00 7 195 333,00

0710000

Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення 

Перечинської мiської ради 

(відповідальний виконавець)

6 125 333,00 6 125 333,00 1 636 987,00 - - 1 070 000,00 1 070 000,00 - - - 1 070 000,00 7 195 333,00

0710160 0160 0111
Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

916 114,00 916 114,00 729 503,00 - - - - - - - 916 114,00

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню
3 109 000,00 3 109 000,00 - - - - - - - 3 109 000,00

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

250 000,00 250 000,00 - - - - - - - - - 250 000,00

0712152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я
460 756,00 460 756,00 - - - - - - - - - 460 756,00

0713032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв'язку
11 833,00 11 833,00 11 833,00

0713104 3104 1020

Забезпечення соціальними 

послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з 

1 119 130,00 1 119 130,00 907 484,00 - - - - - - - - 1 119 130,00

0713160 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

198 500,00 198 500,00 - - - - - - - - - 198 500,00

 
 

 

 



0713192 3192 1030

Надання фінансової підтримки 

громадським об’єднанням  ветеранів 

і осіб з інвалідністю, діяльність яких 

має соціальну спрямованість

30 000,00 30 000,00 - - - - - - - - - 30 000,00

0717322 7322 0443
Будівництво-1 медичних установ та 

закладів
- - - - - 1 070 000,00 1 070 000,00 - - - 1 070 000,00 1 070 000,00

0718240 8240 0380
Заходи та роботи з територіальної 

оборони
30 000,00 30 000,00 - - - - - - - - 30 000,00

3700000
Фінансовий відділ Перечинської 

міської ради (головний 
1 985 000,00 985 000,00 771 100,00 - - 55 180,00 55 180,00 - - - 55 180,00 2 040 180,00

3710000

Фінансовий відділ Перечинської 

міської ради (відповідальний 

виконавець)

1 985 000,00 985 000,00 771 100,00 - - 55 180,00 55 180,00 - - - 55 180,00 2 040 180,00

3710160 0160 0111

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

985 000,00 985 000,00 771 100,00 - - - - - - - - 985 000,00

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 1 000 000,00 - - - - - - - - - - 1 000 000,00

3719760 9760 0180

Субвенція з місцевого бюджету на 

реалізацію проектів співробітництва 

між територіальними громадами

- - - - - 55 180,00 55 180,00 - - - 55 180,00 55 180,00

Х Х Х УСЬОГО 110 364 044,00 107 543 164,00 73 183 212,00 6 461 503,00 1 820 880,00 6 051 435,63 4 640 224,63 1 411 211,00 - 240 000,00 4 640 224,63 116 415 479,63

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА  
 



 (грн.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

49 000,00 49 000,00 179 000,00 -49 000,00 -49 000,00 -49 000,00

0100000
Міська рада (головний 

розпорядник)
-481 000,00 -481 000,00 - -121 000,00 - -99 000,00 -99 000,00 - - - -99 000,00 -580 000,00

0110000
Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
-481 000,00 -481 000,00 - -121 000,00 - -99 000,00 -99 000,00 - - - -99 000,00 -580 000,00

0113230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо 

перемішеним та/або евакуйованим 

особам у зв`язку із введенням 

воєнного стану

529 000,00 529 000,00 - 79 000,00 - 51 000,00 51 000,00 - - - 51 000,00 580 000,00

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

-1 049 000,00 -1 049 000,00 - -200 000,00 - -150 000,00 -150 000,00 - - - -150 000,00 -1 199 000,00

0118240 8240 0380
Заходи та роботи з територіальної 

оборони
39 000,00 39 000,00 - - - - - - 39 000,00

0600000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, 

молодi та спорту Перечинської 

мiської ради (головний 

розпорядник)

500 000,00 500 000,00 - 300 000,00 - 50 000,00 50 000,00 - - - 50 000,00 550 000,00

0610000

Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, 

молодi та спорту Перечинської 

мiської ради (відповідальний 

виконавець)

500 000,00 500 000,00 - 300 000,00 - 50 000,00 50 000,00 - - - 50 000,00 550 000,00

0613230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо 

перемішеним та/або евакуйованим 

особам у зв`язку із введенням 

воєнного стану

500 000,00 500 000,00 300 000,00 - 50 000,00 50 000,00 - - - 50 000,00 550 000,00

0700000

Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення 

Перечинської міської ради 

(головний розпорядник)

30 000,00 30 000,00 - - - - - - - - - 30 000,00

I. В межах загального обсягу видатків бюжету міської територіальної 

громади

усього
видатки 

споживання

з  них

видатки 

розвитку

Зміни до розподілу видатків бюджету міської територіальної громади на 2022 рік за головними розпорядниками коштів, в розрізі джерел коштів:

Код  

ТПКВК         

МБ
комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

видатки 

споживання

Додаток 1.1                

до рішення міської ради                                                                                                                                                                

від 13 березня 2022 року №

Зміни до розподілу видатків бюджету міської територіальної громади на 2022 рік за головними розпорядниками коштів                                                                                                                                   

(змін до розподілу видатків в межах змін загального обсягу)
07505000000
(код бюджету)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

видатки            

розвиткуоплата              

праці

Разом
Код 

ФКВ         

МБ

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

з  них

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Загальний фонд Спеціальний фонд

усього 
у тому                      

числі бюджет 

розвитку

 



0710000

Вiддiл охорони здоров'я, 

соцiального захисту населення 

Перечинської мiської ради 

(відповідальний виконавець)

30 000,00 30 000,00 - - - - - - - - - 30 000,00

0713032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв'язку
1 500,00 1 500,00 - - - - - - - - - 1 500,00

0713160 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 

-1 500,00 -1 500,00 - - - - - - - - - -1 500,00

0718240 8240 0380
Заходи та роботи з територіальної 

оборони
30 000,00 30 000,00 - - - - - - - - 30 000,00

Х Х Х УСЬОГО 49 000,00 49 000,00 - 179 000,00 - -49 000,00 -49 000,00 - - - -49 000,00 -

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 49 000,00 -49 000,00 -49 000,00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів 
49 000,00 -49 000,00 -49 000,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

49 000,00 -49 000,00 -49 000,00

Х Загальне фінансування 49 000,00 -49 000,00 -49 000,00

600000 Фінансування за активними операціями 49 000,00 -49 000,00 -49 000,00

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів 49 000,00 -49 000,00 -49 000,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

49 000,00 -49 000,00 -49 000,00

Х Загальне фінансування 49 000,00 -49 000,00 -49 000,00

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

            Секретар міської  ради                                               Галина ГАЄВСЬКА

Додаток 2                     

до рішення міської ради                                                                                                                                                               

від 13 березня 2022 року №

Зміни до фінансування бюджету міської територіальної громади на 2022 рік 

07505000000
 код бюджету

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету
Усього

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      (грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Міська рада (головний розпорядник) Х Х -580 000,00 -481 000,00 -99 000,00 -99 000,00

0110000 Міська рада (відповідальний 

виконавець) 
Х Х -580 000,00 -481 000,00 -99 000,00 -99 000,00

0113230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо перемішеним 

та/або евакуйованим особам у зв`язку 

із введенням воєнного стану

Програма "Турбота" Перечинської міської територіальної громади 

на 2022-2023 роки

Рішення від 

13.03.2022 

№514 

580 000,00 529 000,00 51 000,00 51 000,00

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

Програма створення та накопичення матеріального резерву 

Перечинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки

Рішення від 

13.03.2022 

№514 

-1 259 000,00 -1 109 000,00 -150 000,00 -150 000,00

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

Програма "Турбота" Перечинської міської територіальної громади 

на 2022-2023 роки

Рішення від 

13.03.2022 

№514 

60 000,00 60 000,00

0118240 8240 0380
Заходи та роботи з територіальної 

оборони

Програма "Турбота" Перечинської міської територіальної громади 

на 2022-2023 роки

Рішення від 

13.03.2022 

№514 

39 000,00 39 000,00

0600000
Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, молодi та 

спорту Перечинської мiської ради 

(головний розпорядник)

Х Х 550 000,00 500 000,00 50 000,00 50 000,00

0610000
Вiддiл освiти, культури, сiм'ї, молодi та 

спорту Перечинської мiської ради 

(відповідальний виконавець)

Х Х 550 000,00 500 000,00 50 000,00 50 000,00

0613230 3230 1070

Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо перемішеним 

та/або евакуйованим особам у зв`язку 

із введенням воєнного стану

Програма "Турбота" Перечинської міської територіальної громади 

на 2022-2023 роки

Рішення від 

13.03.2022 

№514 

550 000,00 500 000,00 50 000,00 50 000,00

0700000
Вiддiл охорони здоров'я, соцiального 

захисту населення Перечинської міської 

ради (головний розпорядник)

Х Х 30 000,00 30 000,00 - -

0710000
Вiддiл охорони здоров'я, соцiального 

захисту населення Перечинської мiської 

ради (відповідальний виконавець)

Х Х 30 000,00 30 000,00 - -

0718240 8240 0380
Заходи та роботи з територіальної 

оборони

Програма "Турбота" Перечинської міської територіальної громади 

на 2022-2023 роки

Рішення від 

13.03.2022 

№514 

30 000,00 30 000,00

Х Х Х УСЬОГО Х Х - 49 000,00 -49 000,00 -49 000,00

Додаток 3    

до рішення міської ради                                                                                                                                                                                             

від 13 березня 2022 року №

Зміни до розподілу витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2022 році

07505000000
код бюджету

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Код  

ТПКВКМБ

Код 

ФКВМБ

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 і номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву / 

регіональну 

прграму

Усього
Загальний             

фонд

Спеціальний фонд 

Секретар міської ради Галина ГАЄВСЬКА



 


