
 
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 Е В ’ Я Т Н А Д Ц Я Т А  С Е С І Я  

 

РІШЕННЯ 

 

№ VIII/19/3              від 25 листопада 2022 року 

 

Про внесення змін до бюджету 

Збаразької міської територіальної 

громади на 2022 рік  

(код бюджету 19558000000) 

 

Розглянувши на засіданні постійної комісії з питань бюджету, економіки, 

соціально-економічного розвитку та комунальної власності проект рішення 

"Про внесення змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 

2022 рік", керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 

частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 "Деякі 

питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 

стану", враховуючи розпорядження Тернопільської обласної військової 

адміністрації від 25.10.2022 № 752/01.02-01 "Про затвердження змін до 

обласного бюджету на 2022 рік", міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити зміни до доходів міського бюджету на 2022 рік (додаток 1 

до рішення Збаразької міської ради від 17 грудня 2021 року №VIII/13/25 "Про 

бюджет Збаразької міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами) 

згідно з додатком 1.  

2. Затвердити зміни до фінансування міського бюджету на 2022 рік 

(додаток 2 до рішення Збаразької міської ради від 17 грудня 2021 року 

№VIII/13/25 "Про бюджет Збаразької міської територіальної громади на 2022 

рік" із змінами) згідно з додатком  2.  

3. Спрямувати залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету, 

що утворився станом на 01.01.2022 року в сумі 407 213,59 гривень на видатки 

загального фонду бюджету, для виплати заробітної плати працівників 

загальноосвітніх шкіл, згідно з додатком  3. 

4. Спрямувати залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій, що утворився станом на 01.01.2022 року в сумі 



1 255 гривень для підтримки цивільного населення в умовах воєнного стану, 

будівництва, ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, 

бомбосховищ, пунктів незламності тощо), згідно з додатком 3. 

5. Спрямувати вільний залишок коштів субвенції на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився станом на 

01.01.2022 року на видатки загального фонду в сумі 249 167,70 гривень, 

зокрема: 175 000 гривень на програму підтримки громадян мобілізованих на 

службу в Збройні сили України;  74167,70 гривень для підтримки цивільного 

населення в умовах воєнного стану, будівництва, ремонту та облаштування 

споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховищ, пунктів незламності тощо) 

та на видатки спеціального фонду бюджету в сумі 65 000 гривень на програму 

підтримки громадян мобілізованих на службу в Збройні сили України згідно з 

додатком 3. 

6. Здійснити перерозподіл залишку коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання 

адміністративних послуг в сумі 574 614,18 гривень (304 614,18 гривень на 

видатки загального фонду бюджету; 270 000 гривень на видатки спеціального 

фонду бюджету) для підтримки цивільного населення в умовах воєнного стану, 

будівництва, ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, 

бомбосховища, пунктів незламності тощо) згідно з додатком  3. 

7. Затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2022 рік 

(додаток 3 до рішення Збаразької міської ради від 17 грудня 2021 року 

№VIII/13/25 "Про бюджет Збаразької міської територіальної громади на 

2022 рік" із змінами) згідно з додатком 3. 

8. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Збаразької міської ради 

від 08 вересня 2022 року № 200/12 доповнивши пункт 2 даного рішення таким 

текстом: "Спрямувати залишок коштів субвенції на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився станом на 

01.01.2022 року, в сумі 10 000 гривень для облаштування місця розміщення 

громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце проживання згідно з 

додатком 2."  

9. Затвердити зміни до розподілу витрат місцевого бюджету на реалізацію 

місцевих програм у 2022 році (додаток 7 до рішення Збаразької міської ради від 

17 грудня 2021 року №VIII/13/25 "Про бюджет Збаразької міської 

територіальної громади на 2022 рік" із змінами) згідно з додатком 4. 

10. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

комунальної власності. 

 

 

 

Збаразький міський голова                                      Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 


