
 

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 ВА Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я  

РІШЕННЯ 
 

№VIIІ/12/3               від 03 грудня 2021 року 

 

Про внесення змін до Збаразького 

міського бюджету на 2021 рік  

 

Враховуючи клопотання фінансового управління Збаразької міської ради 

від 03 грудня 2021 року № 373/1-03, висновки та рекомендації постійної комісії 

з питань бюджету, економіки, соціально-економічного розвитку та комунальної 

власності, на виконання розпорядження Тернопільської обласної державної 

адміністрації від 01 грудня 2021 року № 735/01.02-01 "Про схвалення проєкту 

змін до обласного бюджету", керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу 

України 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 із змінами.  

 

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 із змінами.  

 

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 із змінами. 

 

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 із змінами. 

 



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 із змінами. 

 

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 із змінами. 

 

7. Надати субвенцію Тернопільському обласному бюджету в сумі 10 000 

гривень КПКВКМБ 3719750 “Субвенція з місцевого бюджету на 

співфінансування інвестиційних проектів” КЕКВ 3220 “Капітальні трансферти 

органам державного управління інших рівнів” на співфінансування 

капітального ремонту Збаразької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3  

імені Михальського Тараса Романовича Збаразької міської ради. 

 

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

 

9. 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 


