
Додаток 4 

до проєкту рішення Збаразької міської ради 

від 19 листопада 2021 року №  

“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 

   
Управління освіти, 

молоді та спорту 
    20 025   

0611041 1041 0921 

Надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 

середньої освіти 

Капітальний ремонт санвузлів 

Стриївської ЗОШ І-ІІІ ст. Збаразької 

міської ради Тернопільської області по 

вулиці Грушевського, 1А с.Стриївка    

2021   435 257  

0611041 1041 0921 

Надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 

середньої освіти 

Капітальний ремонт санвузлів із 

забезпеченням доступу маломобільних 

груп населення Закладу загальної 

середньої освіти “Травневська гімназія 

імені Назарія Войтовича” Збаразької 

міської ради Тернопільської області по 

вулиці І.Франка, 1, с.Травневе 

2021   102 208  

0611181 1181 0990 

Співфінансування 

заходів, що 

реалізуються за 

рахунок субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

Капітальні видатки 2021   -71 440  



на забезпечення 

якісної, сучасної та 

доступної загальної 

середньої освіти 

“Нова українська 

школа” 

0611182 1182 0990 

Виконання заходів, 

спрямованих на 

забезпечення якісної, 

сучасної та доступної 

загальної середньої 

освіти “Нова 

українська школа” за 

рахунок субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

Придбання комп’ютерів на 

забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти 

“Нова українська школа” 

2021   -643 000  

0611182 1182 0990 

Виконання заходів, 

спрямованих на 

забезпечення якісної, 

сучасної та доступної 

загальної середньої 

освіти “Нова 

українська школа” за 

рахунок субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

Придбання комплектів 

“Мультимедійний інтерактивний 

комплекс”  

2021   197 000  

   
Відділ охорони 

здоров`я та 

соціального захисту 

    

1 610 000  

0817363 7363 0490 

Виконання 

інвестиційних 

проектів в рамках 

здійснення заходів 

щодо соціально-

економічного 

розвитку окремих 

територій 

Придбання медичного обладнання 

(система лапароскопічна, багато-

разового використання  - 1 комплект) 

для комунального некомер-ційного 

підприємства “Збаразька центральна 

лікарня” Збаразької міської ради за 

адресою: місто Збараж, вулиця Павлова, 

буд.2 

   

1 610 000  



 

   
Управління 

регіонального 

розвитку 

    

49 960  

1217363 7363 0490 

Виконання 

інвестиційних 

проектів в рамках 

здійснення заходів 

щодо соціально-

економічного 

розвитку окремих 

територій 

 

Придбання дитячих ігрових  

майданчиків для села Синява Збаразької 

міської територіальної громади 

Тернопільського району 

   

49 960  

х х х УСЬОГО х х Х   1 679 985 х 

 

Секретар ради                                                                                                                                                                                     Р.П.Напованець 


