Додаток 5
до рішення виконавчого комітету

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році
19549000000
(код бюджету)
(грн.)
Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
1

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
2

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
3

0100000
0110000

Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету / відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
4
Тернопільська міська рада
Апарат місцевої ради (Управління справами
Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські ради,
районні ради і

0118110

8110

0320

Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха

0118240

8240

0380

Заходи та роботи з територіальної оборони

Управління соціальної політики Тернопільської
міської ради
Орган з питань праці та соціального захисту
населення

0800000
0810000

0813160

3160

1010

0813242

3242

1090

Х

Х

Х

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
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
УСЬОГО
Міський голова

Найменування місцевої/регіональної
програми

Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму

5

6

Програми захисту населення і території
Тернопільської міської територіальної
громади від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на
2019-2022 роки
Програма забезпечення обороноздатності
військових формувань Тернопільського
гарнізону та військового призову
Тернопільської міської територіальної
громади на 2022 рік

усього

у тому числі
бюджет розвитку

8
100 000,00

9
600 000,00

10
600 000,00

700 000,00

100 000,00

600 000,00

600 000,00

рішення міської ради
№7/30/20 від 18.11.18 р.

100 000,00

100 000,00

рішення міської ради від
17.12.2021 р.

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

Програма "Турбота" на 2022-2024 роки"

Сергій НАДАЛ

Загальний фонд

7
700 000,00

Програма "Турбота" на 2022-2024 роки"

Х

Спеціальний фонд
Усього

X

-538 500,00

-538 500,00

538 500,00

538 500,00

700 000,00

100 000,00

