
 

 

 

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

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

V I I І  С К Л И К А Н Н Я  

Ш О С ТА  С Е С І Я  

 

РІШЕННЯ 
       

№ VIIІ/6/41                                                                       від 05 березня 2021 року 

                        

Про внесення змін до Збаразького 

 міського бюджету на 2021 рік 

 

Враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань 

бюджету, економіки, соціально-економічного розвитку та комунальної 

власності, розпорядження голови Тернопільської ОДА № 99/01.02-01 від 15 

лютого 2021 року "Про схвалення проекту змін до обласного бюджету на 2021 

рік", 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 доходів загального фонду міського бюджету на 2021 

рік в сумі 202 670 гривень, за рахунок іншої субвенції, переданої із загального 

фонду обласного бюджету, згідно з додатком 1.  

2. 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 

1 465 250  гривень, згідно з додатком 2, за рахунок: 

2.1. Направлення вільних залишків коштів загального фонду місцевого 

бюджету, що утворилися на початок року в сумі  1 262 580 гривень. 

2.2. Іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 202 670 гривень. 

3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 

2021 рік за головними розпорядниками коштів за бюджетними програмами та 

економічною класифікацією видатків в сумі 1 680 000 гривень, згідно з 

додатком 2,  за рахунок направлення вільних залишків коштів спеціального 

фонду міського бюджету, що утворилися на початок року.  

4. 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 2. 



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

2021 році згідно з додатком 3. 

6. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих 

програм у 2021 році згідно з додатком 4. 

7. Надати субвенцію Тернопільському обласному бюджету на 

співфінансування для придбання шкільних автобусів в сумі 800 000 гривень 

КПКВКМБ 3719770 "Інші субвенції з місцевого бюджету", КЕКВ 

3220"Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів" за 

рахунок вільного залишку коштів спеціального фонду бюджету, що утворився 

на початок року. 

8. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з 

додатком 5. 

          9. Враховуючи зауваження Департаменту фінансів, викладених у листі від 

1 березня 2021 року № 1.1-17/319  "Про наслідки розгляду рішення міської ради 

про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік" внести зміни до 

рішення Збаразької міської ради від 24.12.2020 року №VIII/3/7, що 

передбачають: 

9.1. Підпункт 1 пункту 6 текстової частини рішення викласти в новій 

редакції: 

"1) до доходів загального фонду бюджету належать доходи, визначені 

статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 

93,97,101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій визначених статтею 

69’1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі 

надходження відповідно до Закону України "Про державний бюджет на 2021 

рік" та рішень про інші місцеві бюджети.    

9.2. Пункт 9 текстової  частини рішення доповнити наступними 

абзацами: 

обслуговування державного (місцевого) боргу; 

соціальне забезпечення; 

поточні трансферти місцевим бюджетам; 

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами 

реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального 

користування; 

оплату з послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури; 

оплату енергосервісу; 

9.3. У додатку 1 надходження по ККДМБ 33010100 "Кошти від продажу 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення") в сумі 500000 та 

надходження по ККДМБ 27170000 "Надходження коштів пайової участі у 

розвитку інфраструктури населеного пункту" в сумі 1500 гривень відобразити в 

колонці 6 "в тому числі бюджет розвитку. 



9.4.У додатку 3 по КПКВМБ 0100000 і КПКВМБ 0110000 в колонці 4 

(найменування головного розпорядника коштів/ відповідального виконавця) 

замінити словами: "Збаразька міська рада". 

9.5 У додатку 3 видатки по КПКВМБ 0111020 по спеціальному фонду в 

сумі 134513 гривень перенести у видатки спеціального фонду по КПКВМБ 

0111200. 

10. У зв’язку із зміною головних розпорядників коштів Управлінню 

Державної казначейської служби України у Збаразькому районі Тернопільської 

області внести зміни до касових видатків Збаразької міської ради, управління 

регіонального розвитку Збаразької міської ради, відділу охорони здоров’я та 

соціального захисту Збаразької міської ради та відділу культури Збаразької 

міської ради відповідно до перерозподілу коштів міського бюджету.  

11. Додатки 1-5 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 


