
Додаток 4 

до рішення Збаразької міської ради 

від 31 серпня 2021 року №VIII/10/17 

“Про внесення змін до Збаразького міського 

бюджету на 2021 рік” 

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     -110 357  

0110150 0150 0111 

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад 

 

Придбання оргтехніки, меблів, 

капітальний ремонт 

адмінбудинку 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-110 357 

 

 

 

 

   
Управління освіти, молоді та 

спорту 
    1 454 284  

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

Капітальні видатки 2021   -25 000  

0611041 1041 0921 
Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

Капітальний ремонт приміщень 

туалетів в Збаразькій ЗОШ № 2 

І-ІІІ ступенів, Стриївецькій ЗОШ 

І-ІІІ ступенів та Травневській 

гімназії; на капітальний ремонт 

харчоблоків у Доброводівській, 

2021   1 100 000  



Залужанській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

та Збаразьких ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 1, №2 

0611153 1153 0990 

Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів 

за рахунок залишку коштів за 

освітньою субвенцією (крім 

залишку коштів, що мають 

цільове призначення, виділених 

відповідно до рішень Кабінету 

Міністрів України у 

попередньому бюджетному 

періоді) 

Облаштування кабінету 

реабілітолога  
2021   354 284  

   
Відділ охорони здоров’я та 

соціального захисту  
    320 000  

0812152 2152 0763 
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я 
Придбання опалювального котла 2021   320 000  

   
Управління регіонального 

розвитку 
    -656 350  

1216013 6013 0620 
Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства 

Капітальний ремонт 

водопостачання і каналізації по 

вул. Д.Галицького у м. Збараж 

Тернопільської області 

2021 1200000  -356 350  

1216030 6030 0620 
Організація благоустрою 

населених пунктів 

Співфінансування на проєкт 

регіонального розвитку, які 

можуть реалізовуватись за 

рахунок коштів державного 

бюджету отриманих із 

Євросоюзу “Створення простору 

для комфортного відпочинку 

жителів та гостей у м. Збараж з 

метою покращення якості життя 

населення шляхом проведення 

капітального ремонту 

прибережної зони озера, як 

одного з елементів розвитку 

міської інфрастуктури” 

   -300 000  

х х х УСЬОГО х х Х   1 007 577 х 

 

Секретар ради                                                                                                                                                                              Р.П.Напованець 


