
Додаток 4 

до рішення Збаразької міської ради 

від 19 листопада 2021 року № VIII/11/110 

“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 

  
  -400 000  

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 

Капітальний ремонт із впровадженням 

заходів енергозбереження у 

адміністративній будівлі Збаразької міської 

ради за адресою Тернопільська область, м. 

Збараж, вул. Б.Хмельницького, 4 

 

 

 

2021 

 

 

 

3733670 

 

 

 

0 

 

 

 

-400 000 

 

 

 

100 

   
Управління освіти, 

молоді та спорту 
    -24 488   

0611021 1021 0921 

Надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 

середньої освіти 

Капітальний ремонт спортивного залу 

Збаразької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №1 по вул.Білинських, 2 в 

м.Збараж 

2021   90 000 

100 



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 

100 

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 

100 

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   -71 440 

100 

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   -643 000 100 

0611182 1182 0990 

Виконання заходів, 

спрямованих на 

забезпечення якісної, 

сучасної та доступної 

загальної середньої 

Придбання комплектів “Мультимедійний 

інтерактивний комплекс”  
2021   197 000 100 



освіти “Нова 

українська школа” за 

рахунок субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

0611200 1200 0990 

Надання освіти за 

рахунок субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

на надання 

державної підтримки 

особам з особливими 

освітніми потребами 

Капітальні видатки 2021   -134 513  

   
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, багаторазового 

використання  - 1 комплект) для 

комунального некомерційного 

підприємства “Збаразька центральна 

лікарня” Збаразької міської ради за 

адресою: місто Збараж, вулиця Павлова, 

буд.2 

2021   

1 610 000 100 

   
Управління 

регіонального 

розвитку 

    

-440323,60  

1216013 6013 0620 

Забезпечення 

діяльності 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Капітальний ремонт водопостачання і 

каналізації по вул. Д.Галицького у м. 

Збараж Тернопільської області 

2021 1200000  -89 873,60  

1216013 6013 0620 

Забезпечення 

діяльності 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Придбання насосів 

 

2021   39 950 100 



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 

2021   

49 960 100 

1217461 7461 0456 

Утримання та 

розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої 

інфраструктури за 

рахунок коштів 

місцевого бюджету 

Капітальний ремонт вулиці В.Великого в 

м. Збараж, капітальний ремонт тротуару по 

вул. Д.Галицького 

 

2021 2681500  - 440 360  

х х х УСЬОГО х х Х   745 188,40 х 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                                                 Р.П.НАПОВАНЕЦЬ 


