
 
З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

П ’ Я ТА  С Е С І Я  

 

РІШЕННЯ 
№VIIІ/5/24                      від  11 лютого  2021 року 

 

Про внесення змін до  

місцевого бюджету на 2021 рік 

 

Враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань 

бюджету, економіки, соціально-економічного розвитку та комунальної 

власності, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України та згідно з 

пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Збільшити обсяг видатків загального фонду місцевого бюджету на 2021 

рік за головними розпорядниками коштів в розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами та економічною класифікацією видатків в сумі  

9650440 гривні, згідно з додатком 1, в тому числі за рахунок: 

1.1. Направлення вільних залишків коштів загального фонду місцевого 

бюджету, що утворилися на початок року в сумі  9 058 690  гривень. 

1.2. Направлення вільних залишків коштів додаткової дотації в сумі 

591750 гривень.  

2. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 

2021 рік головним розпорядникам коштів за бюджетними програмами та 

економічною класифікацією видатків в сумі 5 818 424 гривень, згідно з 

додатком 1,  в тому числі за рахунок: 

2.1. Направлення вільних залишків коштів загального фонду міського 

бюджету, що утворилися на початок року в сумі 2 696 024  гривень. 

2.2. Направлення вільних залишків коштів спеціального фонду міського 

бюджету, що утворилися на початок року в сумі 50 000  гривень. 

2.3. Направлення залишку субвенцiї з державного бюджету мiсцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій із загального фонду міського бюджету в сумі 3 072 400 

гривень. 

3. У зв’язку зі зміною головних розпорядників коштів затвердити 

перерозподіл коштів міського бюджету на 2021 рік за головними 

розпорядниками коштів в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними 

програмами та економічною класифікацією видатків згідно з додатком 1. 



4. Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 

5768424 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із 

загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).  

5. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету на суму 

5768424 гривень, спрямувавши його до бюджету розвитку (спеціального 

фонду). 

6. Затвердити зміни до фінансування міського бюджету у 2021 році згідно 

з додатком 2. 

7. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 

2021 році згідно з додатком 3. 

8. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих 

програм у 2021 році згідно з додатком 4. 

9. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 30 грудня 2020 

року  № 827 „Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 

січня 2011 року № 11”  у додатку 1  „Доходи місцевого бюджету на 2021 рік" до 

міської ради від 24 грудня 2020 року  № VIII/3/7  „Про місцевий бюджет на 

2021 рік” внести зміни, що передбачають: 

- код класифікації доходів 13030200 „Рентна плата за користування 

надрами для видобування корисних копалин місцевого значення” викласти у 

такій редакції: 13040100 „Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин місцевого значення”. 

10. У пунктах 10, 11, 12, 13 та 17 текстової частини рішення міської ради 

від 24 грудня 2020 року  № VIII/3/7  „Про місцевий бюджет на 2021 рік”  слова  

„міському голові” замінити словами  „фінансовому управлінню”. 

         11. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

         12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань бюджету, економіки, соціально-економічного розвитку та комунальної 

власності. 

 

 

 

Збаразький міський голова                                    Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 


