
 

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  

Т Р И Н А Д Ц Я Т А  С Е С І Я  

РІШЕННЯ 

 

№VIIІ/13/25          від 17 грудня 2021 року 

 

Про бюджет Збаразької міської  

територіальної громади на 2022 рік 

 

Керуючись статтями 23,72,76,77 Бюджетного Кодексу України, проєктом 

Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік”, пунктом 23 

частини 1 статті 26, підпунктами 61 і 62 розділу V Закону України  “Про 

місцеве самоврядування”, розпорядженням голови Тернопільської обласної 

державної адміністрації від 09 грудня 2021 року № 800/01.02-01 “Про 

схвалення проєкту обласного бюджету на 2022 рік”, враховуючи пропозиції 

постійної комісії з питань бюджету, економіки, соціально-економічного 

розвитку та комунальної власності, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Визначити на 2022 рік: 

доходи місцевого бюджету у сумі 331 291 410 гривень, у тому числі доходи 

загального фонду місцевого бюджету – 326 300 410 гривень та доходи 

спеціального    фонду  місцевого   бюджету – 4 991 000 гривень   згідно з  

додатком 1 до цього рішення; 

видатки місцевого бюджету у сумі 331 291 410  гривень, у тому числі 

видатки загального фонду місцевого бюджету – 321 602 810 гривень та видатки 

спеціального фонду місцевого бюджету – 9 688 600 гривень; 

профіцит за загальним  фондом місцевого бюджету у сумі  4 697 600 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 4 697 600 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 500 

000 гривень, що становить 0,15 відсотків видатків загального фонду місцевого 

бюджету, визначених цим пунктом; 



резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 500 000 гривень, що 

становить 0,15 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, 

визначених цим пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

місцевого бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3. Надати субвенцію Тернопільському обласному бюджету в сумі 3 000 000 

гривень КПКВКМБ 3719770 “Інші субвенції з місцевого бюджету” КЕКВ 3220 

“Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів” з них: 

- на співфінансування для придбання шкільних автобусів в сумі 1000 000 

гривень; 

- на співфінансування капітального ремонту Збаразької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 імені Михальського Тараса Романовича по вул. 

Заводська, 17 у м.Збараж Тернопільської області в сумі 2 000 000 гривень. 

4. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до 

цього рішення: 

5. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі 

інвестиційних проектів  згідно з додатком 6 до цього рішення. 

6. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 4 446 165 гривень згідно з додатком 7 до 

цього рішення. 

7. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2022 рік: 

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, 

визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені 

статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України  

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені 

статтею 72 Бюджетного кодексу України; 

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого 

бюджету на 2022 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691', 71 Бюджетного 

кодексу України. 

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 

статті 71 Бюджетного кодексу України; 

9. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду 

місцевого бюджету згідно з статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України, 

спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 71 Бюджетного 

кодексу України, та на видатки, відповідно до джерел надходжень визначених у 

пункті 7 цього рішення. 



10. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду 

на: 

- оплату праці працівників бюджетних установ; 

- нарахування на заробітну плату; 

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; 

- забезпечення продуктами харчування; 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

- поточні трансферти населенню; 

- поточні трансферти місцевим бюджетам; 

- оплату енергосервісу. 

 

 11. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу надати право начальнику 

фінансового управління в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних 

засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах, 

з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного 

періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно 

до статті 16 Бюджетного кодексу України. 

12. Відповідно до статей 43,73 Бюджетного кодексу України надати право 

начальнику фінансового управління Збаразької міської ради на здійснення 

позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних 

із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного 

бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на 

договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з 

обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

13. Відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України  

обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних 

надходжень бюджетних установ здійснюється органами Казначейства України. 

14. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України в процесі 

виконання бюджету територіальної громади, у виняткових випадках, за 

обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати 

перерозподіл видатків за кодом програмної класифікації видатків в розрізі 

економічної класифікації  в межах загального обсягу його бюджетних 

призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету територіальної 

громади, а перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної 

класифікації видатків у межах загального обсягу головного розпорядника 

коштів бюджету територіальної громади за загальним та спеціальним фондами 

– за погодженням із постійною комісією міської ради з питань бюджету, 

економіки, соціально-економічного розвитку та комунальної власності  

15. Відповідно до статей 20, 22 та 28 Бюджетного кодексу України та наказу 

Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 “Про деякі 

питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 

місцевих бюджетів” головним розпорядникам коштів бюджету міської 

територіальної громади: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n1272


1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня 

набрання чинності цим рішенням; 

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 

бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, 

забезпечити ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 

нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до статті 28 

Бюджетного кодексу України, а саме: 

публічне  представлення та публікацію інформації про бюджет за 

бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких 

визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими 

Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм (включаючи зміни до 

паспортів)  у триденний строк з дня затвердження таких документів; 

16. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату 

праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 

законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 

плати, забезпечити у повному обсязі розрахунок за електричну та теплову 

енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, 

комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними 

установами,  та укладення договорів за кожним видом відповідних послуг у 

межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі. 

17. Надати право Збаразькій міській раді з наступним затвердженням на 

сесії міської ради: 

1) вносити зміни до бюджету міської територіальної громади на 2022 рік у 

частині міжбюджетних трансфертів розпорядженням міського голови в період 

між пленарними засіданнями міської ради за поданням фінансового управління 

міської ради та погодженням з постійною комісією з питань бюджету , 

економіки, соціально-економічного розвитку та комунальної власності; 

2) здійснювати зміну назв та переліку кодів видатків відповідно до наказу 

Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 “Про 

затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів” (із змінами) та зумовлений такою зміною назв та переліку 

кодів перерозподіл видатків здійснювати в межах загального обсягу бюджетних 

призначень головних розпорядників коштів бюджету міської територіальної 

громади за кодами програмної класифікації видатків за загальним та 

спеціальним фондами бюджету. 

18. Установити, що послуги у сфері освіти, охорони здоров’я,  соціального 

захисту, культури та спорту надаються закладами Збаразької міської 

територіальної громади безкоштовно для громадян, які проживають та/або  

зареєстровані за межами Збаразької міської територіальної громади, лише за 



наявності договору про здійснення таких видатків за рахунок міжбюджетних 

трансфертів між Збаразькою міською радою та радою відповідної 

територіальної громади.  

Головним розпорядникам бюджетних коштів встановити контроль за 

укладанням угод про міжбюджетні трансферти та надання відповідних послуг. 

19. Дане рішення вступає в дію з 01 січня 2022 року. 

20. Додатки 1-3, 5-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

21. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України 

виконавчому комітету міської ради здійснити опублікування  цього рішення в 

десятиденний строк з дня його прийняття. 

22. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії 

міської ради з питань бюджету, економіки, соціально-економічного розвитку та 

комунальної власності. 

   

Збаразький міський голова                                           Р.С.ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 


