
 
З БА РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

Д ВА Д Ц Я Т Ь  П Е Р Ш А  С Е С І Я  

 

РІШЕННЯ 

 

№ VIII/21/13         від 28 лютого 2023 року 

 

Про внесення змін до бюджету 

Збаразької міської територіальної 

громади на 2023 рік  

(код бюджету 19558000000) 

 

Розглянувши на засіданні постійної комісії з питань бюджету, економіки, 

соціально-економічного розвитку та комунальної власності проєкт рішення 

"Про внесення змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 

2023 рік", керуючись статтями 78 та 101 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 05.01.2023 № 5/01.02-01 та від 27.01.2023 № 28/01.02-01 "Про затвердження 

змін до обласного бюджету на 2023 рік", міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити зміни до доходів міського бюджету на 2023 рік (додаток 1 до 

рішення Збаразької міської ради від 23 грудня 2022 року № VIII/20/7 "Про 

затвердження бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2023 рік") 

згідно з додатком 1. 
 

2. Затвердити зміни до фінансування міського бюджету на 2023 рік 

(додаток 2 до рішення Збаразької міської ради від 23 грудня 2022 року 

№ VIII/20/7 "Про затвердження бюджету Збаразької міської територіальної 

громади на 2023 рік") згідно з додатком  2.  
 

3. Спрямувати вільний залишок коштів загального фонду, що утворився 

станом на 01.01.2023 року на видатки загального фонду в сумі 11 893 838          

гривень та на видатки бюджету розвитку в сумі 963 040 гривень відповідно до 

додатку 3. 
 



4. Спрямувати залишок іншої додаткової дотації на відшкодування витрат 

закладам комунальної форми власності, у приміщеннях (будівлях) яких в 

умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися тимчасово 

переміщені особи, що утворився станом на 01.01.2023 року на видатки 

загального фонду в сумі  4263,82 гривень відповідно до додатку 3. 
 

5. Спрямувати залишок спеціального фонду, що утворився станом на 

01.01.2023 року в сумі 531 000 гривень (в тому числі 315 000 гривень бюджету 

розвитку)  на видатки відповідно до додатку 3. 
 

6. Затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2023 рік 

(додаток 3 до рішення Збаразької міської ради від 23 грудня 2022 року 

№ VIII/20/7 "Про затвердження бюджету Збаразької міської територіальної 

громади на 2023 рік"), в тому числі на погашення кредиторської бюджетної 

заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2023 року, згідно з додатком 3. 
 

7. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2023 рік (додаток 5 

до рішення Збаразької міської ради від 23 грудня 2022 року № VIII/20/7 "Про 

затвердження бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2023 рік") 

згідно з додатком 4. 
 

8. Затвердити зміни до розподілу витрат місцевого бюджету на реалізацію 

місцевих програм у 2023 році (додаток 7 до рішення Збаразької міської ради від 

23 грудня 2022 року № VIII/20/7 "Про затвердження бюджету Збаразької міської 

територіальної громади на 2023 рік") згідно з додатком 5. 
 

9. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

власності. 

 

 

 

Збаразький міський голова                                       Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 


