
Додаток 4  

рішення Збаразької міської ради  

від 19 липня 2021 року №VIII/9/10  

ЗМІНИ  ДО РОЗПОДІЛУ  

коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів 

виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році 

19558000000 

            (код бюджету) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 
Функціональної 

класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету 

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми  

Найменування 

об'єкта будівництва 

/вид будівельних 

робіт, у тому числі 

проектні роботи 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку 

і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, % 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Збаразька міська рада     620051  

0110150 0150 111 

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, 

сільської рад 

Капітальний 

ремонт із 

впровадженням 

заходів 

енергозбереження 

у адміністративній 

будівлі Збаразької 

міської ради за 

адресою 

Тернопільська 

область, м. Збараж, 

вул. 

Б.Хмельницького, 

4 

 

 

 

2021 

 

 

 

4 133 670 

 

 

 

0 

 

 

 

620 051 

 

 

 

100 

   Управління освіти, молоді та     331165  



спорту 

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

Виготовлення 

проєктно-

кошторисної 

документації 

“Капітальний 

ремонт Збаразької 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ 

ступенів № 3  імені 

Михальського 

Тараса Романовича 

Збаразької міської 

ради по вул. 

Заводська, 17 у 

м.Збараж, 

Тернопільської 

області” 

2021 49850 0 49850 100 

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

Виготовлення 

проєктно-

кошторисної 

документації 

“Капітальний 

ремонт з 

впровадженням 

енергозберігаючих 

заходів 

Нижчелуб`янської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ 

ступенів   

Нижчелуб`янської  

сільської ради 

Збаразького 

району  

Тернопільської 

області”  

2021 15632 0 15632 100 



 

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

Виготовлення 

проєктно-

кошторисної 

документації 

“Капітальний 

ремонт даху 

спортивного залу 

Опорного закладу 

“Доброводівська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів” 

Збаразької міської 

ради 

Тернопільського 

району 

Тернопільської 

області в 

с.Добриводи по 

вул. Шкільна, 6“ 

2021 48400 0 48400 100 

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

Виготовлення 

проєктно-

кошторисної 

документації 

“Капітальний 

ремонт актового 

залу Збаразької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 2  імені Івана 

Франка Збаразької 

міської ради 

Тернопільської 

області по вул. 

Чорновола, 1 в 

м.Збараж, 

Тернопільської 

області” 

2021 49800 0 49800 100 



0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

Проведення 

експертизи 

проєкту 

“Капітальний 

ремонт Збаразької 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ 

ступенів № 3  імені 

Михальського 

Тараса Романовича 

Збаразької міської 

ради по вул. 

Заводська, 17 у м. 

Збараж, 

Тернопільської 

області” 

2021 24417 0 24417 100 

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

Проведення 

експертизи 

проєкту 

“Капітальний 

ремонт з 

впровадженням 

енергозберігаючих 

заходів 

Нижчелуб`янської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ 

ступенів   

Нижчелуб`янської  

сільської ради 

Збаразького 

району  

Тернопільської 

області” 

2021 5820 0 5820 100 

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

Проведення 

експертизи 

проєкту 

“Капітальний 

2021 3340 0 3340 100 



ремонт актового 

залу Збаразької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 2  імені Івана 

Франка Збаразької 

міської ради 

Тернопільської 

області по вул. 

Чорновола, 1 в 

м.Збараж, 

Тернопільської 

області” 

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

Проведення 

експертизи 

проєкту 

“Капітальний 

ремонт даху 

спортивного залу 

Опорного закладу 

“Доброводівська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів” 

Збаразької міської 

ради 

Тернопільського 

району 

Тернопільської 

області в 

с.Добриводи по 

вул. Шкільна, 6“ 

2021 3340 0 3340 100 

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

Проєкт 

“Капітальний 

ремонт внутрішніх 

приміщень 

Киданецької  

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ 

2021 -171437 0 -171437 100 



ступенів 

Киданецької 

сільської ради по 

вул. Шкільна, 5, с. 

Киданці“ 

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

Капітальні видатки 2021  0 70 000 100 

0611171 1171 0990 

Співфінансування заходів, що 

реалізуються за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію 

програми "Спроможна школа для 

кращих результатів" 

Капітальні видатки 2021   160 563  

0611181 1181 0990 

Співфінансування заходів, що 

реалізуються за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти “Нова 

українська школа” 

Капітальні видатки 2021   71440  

   Відділ культури   499 881  480 151  

1011080 1080 0960 
Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами 

Проєкт 

“Капітальний 

ремонт системи 

опалення 

Збаразької 

мистецької школи 

по вулиці 

Незалежності 6, м. 

Збараж, 

Тернопільська 

область” 

 

2021 

 

460 000 

 

6 

 

460 000 

 

100 

1014060 4060 0828 

Забезпечення діяльності пала-ців 

і будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та інших 

клубних закладів 

Капітальні видатки 2021 39 881 0 20 151 100 



   
Управління регіонального 

розвитку 
    -598 655  

1216013 6013 0620 
Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства 

Капітальний 

ремонт 

водопостачання і 

каналізації по 

вул.Д.Галицького 

у м.Збараж 

Тернопільської 

області 

2021 1200000 0 -598 655  

х х х УСЬОГО х х Х   832 712 х 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                                              Р.П.НАПОВАНЕЦЬ 


