
 

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  

Д Е В ’ Я ТА  С Е С І Я  
 

РІШЕННЯ  
 

№VIIІ/9/10          від 19 липня 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, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, 

розпорядженням голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 25 

червня 2021 року "Про схвалення проєкту змін до обласного бюджету", 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року № 403 "Деякі 

питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального 

процесу у закладах загальної середньої освіти" 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. Затвердити зміни до доходів міського бюджету на 2021 рік (додаток 1 

до рішення Збаразької міської ради від 24 грудня 2020 року №VIII/3/7 “Про 

місцевий бюджет на 2021 рік”) згідно з додатком 1.  

2. Затвердити зміни до фінансування міського бюджету на 2021 рік 

(додаток 2 до рішення Збаразької міської ради від 24 грудня 2020 року 

№VIII/3/7 “Про місцевий бюджет на 2021 рік”) згідно з додатком 2.  

3. Затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2021 рік 

(додаток 3 до рішення Збаразької міської ради від 24 грудня 2020 року 

№VIII/3/7 “Про місцевий бюджет на 2021 рік”) згідно з додатком 3. 

4. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення 

заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, 

комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році (додаток 

6 до рішення Збаразької міської ради від 24 грудня 2020 року №VIII/3/7 “Про 

місцевий бюджет на 2021 рік”)  згідно з додатком 4. 

5. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік (додаток 5  



до рішення Збаразької міської ради від 24 грудня 2020 року №VIII/3/7 "Про 

місцевий бюджет на 2021 рік”)  згідно з додатком 5. 

6. Затвердити зміни до розподілу витрат місцевого бюджету на реалізацію 

місцевих програм у 2021 році (додаток 7 до рішення Збаразької міської ради від 

24 грудня 2020 року №VIII/3/7 "Про місцевий бюджет на 2021 рік") згідно з 

додатком 6. 

7. Надати субвенцію Тернопільському обласному бюджету на 

співфінансування для придбання ноутбуків педагогічним працівникам для 

організації дистанційного навчання в сумі 158 316 гривень КПКВКМБ 3719770 

"Інші субвенції з місцевого бюджету" КЕКВ 3220 "Капітальні трансферти 

органам державного управління інших рівнів" за рахунок перевиконання  

дохідної частини бюджету. 

8. Пункт 12 рішення Збаразької міської ради від 24 грудня 2020 року 

№VIII/3/7 "Про місцевий бюджет на 2021 рік" викласти у новій редакції: 

фінансовому управлінню делегувати повноваження отримувати позику на 

покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із 

забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного 

бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на 

договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з 

обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до статей 43,73 

Бюджетного кодексу України. 

9. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

10. 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 


