
                            

 

СКАЛАТСЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

___________ СЕСІЯ 

 

                                                         РІШЕННЯ 

 

   Від  __________ 2023 р.                                                       №ПРОЄКТ 

                                                                

Про внесення змін до бюджету  

міської територіальної 

громади  на 2023рік 

(код бюджету 19523000000) 

 

Керуючись  Бюджетним   кодексом  України, рішенням  міської  ради 

від  16 грудня 2022року №2068 «Про бюджет міської територіальної громади 

на 2023рік (код бюджету 19523000000), законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про правовий режим воєнного стану», 

постановою Кабінету Міністрів від 11 березня 2022року №252 «Деякі 

питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 

стану» зі змінами, рішенням виконавчого комітету Скалатської міської ради 

від 25 січня 2023р №5, враховуючи  звернення  головних  розпорядників  

коштів, враховуючи рекомендації  постійної комісії Скалатської міської ради 

з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного  розвитку, 

міська рада 

                                 

                                              В И Р І Ш И Л А: 

1. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2022 

року № 434 внести зміни до: 

 додатку 1 до рішення Скалатської міської ради від  16 грудня 2022 року 

№2068 «Про бюджет Скалатської міської територіальної громади на 2023 

рік», а саме:  

 –  Замінити  найменування коду бюджетної класифікації доходів 21081500 

«Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» на 

«Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про 

державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що 

використовуються в електронних сигаретах, та пального».  

 



        до додатку 3 до рішення Скалатської міської ради від  16 грудня 2023 

року №2068 «Про бюджет Скалатської міської територіальної громади на 

2023 рік», а саме:  

 –  Замінити  найменування коду програмної класифікації видатків 1021 

«Надання загальної середньої освiти закладами загальної середньої» на 

«Надання загальної середньої освiти закладами загальної середньої освіти за 

рахунок коштів місцевого бюджету».  

2. Внести зміни до бюджету Скалатської міської територіальної громади 

на 2023 рік  (код бюджету 19523000000): 

     2.1  внести зміни до доходів  бюджету  міської  територіальної  громади на 

суму 34 259 300 гривень (ККД 41033900 « Освітня субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам» в сумі 34 229 600 грн. та ККД 41051200 

«Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету» в сумі 29 700грн.) згідно  з додатком 1 до даного 

рішення; 

     2.2 внести зміни (збільшити обсяг видатків загального фонду міського 

бюджету на суму  34 343 360 гривень, з них 84 060 грн. за рахунок вільного 

залишку коштів, що утворився станом на 01.01.2023 року) та здійснити 

перерозподіл видатків бюджету міської територіальної громади на 2023рік за 

головними розпорядниками бюджетних коштів у розрізі відповідних 

виконавців за бюджетними програмами загального фонду бюджету міської 

територіальної громади, згідно з додатком 3 до цього рішення; 

     2.3 внести зміни до міжбюджетних трансфертів на 2023 рік  згідно з  

додатком 5 до цього рішення. 

    3. Внести зміни до додатку 7 рішення Скалатської міської ради від 16 

грудня 2022року №2068 «Про бюджет  Скалатської міської територіальної 

громади на 2023 рік», а саме: виключити з розподілу витрат місцевого 

бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році  

Програму розвитку Комунального некомерційного підприємства "Скалатська 

комунальна районна лікарня" Скалатської міської ради на 2023рік та 

Програму підтримки  розвитку первинної медичної допомоги Скалатської 

територіальної громади на 2023р. та викласти в новій редакції. 

    4. Фінансовому відділу Скалатської міської ради внести зміни до бюджету   

Скалатської  міської  територіальної  громади. 

    5. Контроль  за  виконанням  даного  рішення покласти на постійну 

комісію Скалатської міської ради з питань планування фінансів, бюджету та 

соціально-економічного  розвитку. 

 

           Міський голова                                        Петро САВОНЧАК 



 


