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(грн)

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3=4+5 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 8 954 432 8 659 836 294 596 294 596

41000000 Від органів державного управління 8 954 432 8 659 836 294 596 294 596

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
8 954 432 8 659 836 294 596 294 596

41052300 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 4 900 000 4 900 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету
4 054 432 3 759 836 294 596 294 596

Разом доходів
8 954 432 8 659 836 294 596 294 596

(грн)

Разом
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -8 659 836 8 659 836 8 659 836

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) -8 659 836 8 659 836 8 659 836

Всього за типом кредитора -8 659 836 8 659 836 8 659 836

600000 Фінансування за активними операціями -8 659 836 8 659 836 8 659 836

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) -8 659 836 8 659 836 8 659 836

Всього за типом боргового зобов’язання -8 659 836 8 659 836 8 659 836

Спеціальний фонд

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Загальний 

фонд
Код

Спеціальний фонд

 до доходів обласного бюджету на 2021 рік 

Загальний фонд

2. ЗМІНИ

УсьогоКод

Проєкт

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

______________________№________________________

 до фінансування обласного бюджету на 2021 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

1. ЗМІНИ

Усього



2

(грн)

0600000
Управління освіти і науки облдержадміністрації 

(головний розпорядник)
-1991465,00 1991465,00 3889772,00 3889772,00 3889772,00 3889772,00

0610000
Управління освіти і науки облдержадміністрації 

(відповідальний виконавець)
-1991465,00 1991465,00 3889772,00 3889772,00 3889772,00 3889772,00

0611182 1182 0990

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам

-1991465,00 1991465,00

0611191 1191 0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на боротьбу з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 

та її наслідками під час навчального процесу у 

закладах загальної середньої освіти

3889772,00 3889772,00 3889772,00 3889772,00

0800000
Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації (головний розпорядник)
-25000,00 25000,00

0810000
Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації (відповідальний виконавець)
-25000,00 25000,00

0813102 3102 1020

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного 

догляду з наданням місця для проживання, всебічної 

підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть 

вести самостійний спосіб життя через похилий вік, 

фізичні та розумові вади, психічні захворювання або 

інші хвороби

-25000,00 25000,00

0813123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї 20000,00 20000,00 20000,00

0819770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету -20000,00 -20000,00 -20000,00

0900000
Служба у справах дітей облдержадміністрації 

(головний розпорядник)

0910000
Служба у справах дітей облдержадміністрації 

( відповідальний виконавець )

0918500 8500 0133
Нерозподілені трансферти з державного бюджету, з 

них: 
-12497390,65 -12497390,65 -12497390,65

3. ЗМІНИ 
 до розподілу видатків обласного бюджету на 2021 рік 

видатки споживання
оплата праці 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

19100000000

Найменування головного розпорядника коштів 

обласного бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд
Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

видатки розвитку

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

(код бюджету)

комунальні 

послуги та 

енергоносії 
усього

 Спеціальний фонд

РАЗОМ
усього

видатки 

споживання

оплата праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

у тому числі 

бюджет розвитку
видатки розвитку
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видатки споживання
оплата праці 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

обласного бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд
Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

видатки розвитку

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

комунальні 

послуги та 

енергоносії 
усього

 Спеціальний фонд

РАЗОМ
усього

видатки 

споживання

оплата праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

у тому числі 

бюджет розвитку
видатки розвитку

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа

-12497390,65 -12497390,65 -12497390,65

0919270 9270 0180

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 

групових будинків та забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

12497390,65 12497390,65 12497390,65

1000000
Департамент культури та туризму 

облдержадміністрації (головний розпорядник)
-6000,00 6000,00

1010000
Департамент культури та туризму 

облдержадміністрації (відповідальний виконавець)
-6000,00 6000,00

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок -6000,00 6000,00

1100000
Управління молоді, спорту та іміджевих проектів 

облдержадміністрації (головний розпорядник)
-25000,00 25000,00

1110000
Управління молоді, спорту та іміджевих проектів 

облдержадміністрації (відповідальний виконавець)
-25000,00 25000,00

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
-25000,00 25000,00

1500000
Управління капітального будівництва 

облдержадміністрації  (головний розпорядник)
5064660,00 5064660,00 5064660,00 5064660,00

1510000
Управління капітального будівництва 

облдержадміністрації  (відповідальний виконавець)
5064660,00 5064660,00 5064660,00 5064660,00

1517367 7367 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації 

заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 

здоров'я у сільській місцевості

164660,00 164660,00 164660,00 164660,00

1517368 7368 0490
Виконання інвестиційних проектів за рахунок 

субвенцій з інших бюджетів
4900000,00 4900000,00 4900000,00 4900000,00

2400000
Департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації (головний розпорядник)
42500,00 42500,00 42500,00

2410000
Департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації (відповідальний виконавець)
42500,00 42500,00 42500,00

2418330 8330 0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони 

природних ресурсів
42500,00 42500,00 42500,00

2800000
Управління екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації (головний розпорядник)
42500,00 42500,00 42500,00

2810000
Управління екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації (відповідальний виконавець)
42500,00 42500,00 42500,00

2818330 8330 0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони 

природних ресурсів
42500,00 42500,00 42500,00
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видатки споживання
оплата праці 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

обласного бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд
Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

видатки розвитку

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

комунальні 

послуги та 

енергоносії 
усього

 Спеціальний фонд

РАЗОМ
усього

видатки 

споживання

оплата праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

у тому числі 

бюджет розвитку
видатки розвитку

3700000
Департамент фінансів облдержадміністрації 

(головний розпорядник)

3710000
Департамент фінансів облдержадміністрації 

(відповідальний виконавець)

3718500 8500 0133
Нерозподілені трансферти з державного бюджету, з 

них: 
-420000,00 -277500,00 -142500,00 -420000,00

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами

-420000,00 -277500,00 -142500,00 -420000,00

3719330 9330 0180

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами 

за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

420000,00 277500,00 142500,00 420000,00

УСЬОГО -2041465,00 1985465,00 56000,00 9039432,00 8954432,00 85000,00 8954432,00 9039432,00
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4. ЗМІНИ

(грн)

Найменування трансферту/Найменування бюджету-надавача 

міжбюджетного трансферту
Усього

2 3

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

4 900 000,00

Бюджет Гусятинської селищної територіальної громади 4 900 000,00

Інші субвенції з місцевого бюджету 3 759 836,00

Бюджет Байковецької сільської територіальної громади 16 032,00

Бюджет Золотопотіцької селищної територіальної громади 130 260,00

Бюджет Козлівської селищної територіальної громади 6 012,00

Бюджет Мельнице-Подільської селищної територіальної громади 76 152,00

Бюджет Білецької сільської територіальної громади 164 660,00

Бюджет Монастириської міської територіальної громади 50 100,00

Бюджет Тернопільської міської територіальної громади 3 258 504,00

Бюджет Великоберезовицької селищної територіальної громади 58 116,00

Інші субвенції з місцевого бюджету 294 596,00

Бюджет Лопушненської сільської територіальної громади 4 008,00

Бюджет Микулинецької селищної територіальної громади 24 048,00

Бюджет Почаївської міської територіальної громади 104 208,00

Бюджет Бережанської міської територіальної громади 96 200,00

Бюджет Козівської селищної територіальної громади 66 132,00

Х УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 8 954 432,00

Х загальний фонд 8 659 836,00

Х спеціальний фонд 294 596,00

(грн.)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету / 

Код бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Найменування трансферту/Найменування бюджету-отримувача 

міжбюджетного трансферту
Усього

1 2 3 4

 до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік

19100000000

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації доходу 

бюджету/Код Бюджету

1

І. Трансферти до загального фонду обласного бюджету

41052300

19505000000

41053900

19501000000

19508000000

19510000000

19515000000

19543000000

19546000000

19549000000

19556000000

ІІ. Трансферти до спеціального фонду обласного бюджету

41053900

19514000000

19516000000

19521000000

19548000000

19560000000

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
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Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету / 

Код бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Найменування трансферту/Найменування бюджету-отримувача 

міжбюджетного трансферту
Усього

1 2 3 4

0819770 9770

Інші субвенції з місцевого бюджету (надання допомоги  учасникам 

антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил, їх сім'ям, 

членам сімей Героїв Небесної Сотні, сім'ям загиблих (померлих, 

зниклих безвісти) учасників антитерористичної операції, 

мобілізованим особам; пільгове медичне обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; доплата до 

пенсії ветеранам ОУН-УПА; щомісячна допомога членам сімей 

загиблих в  Афганістані; видатки на поховання учасників бойових дій 

та осіб з інвалідністю внаслідок війни; компенсаційні виплати 

особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування 

автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування; 

встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ групи)

-20 000,00

поточний трансферт

19542000000 Бюджет Товстенської селищної територіальної громади -20 000,00

0919270 9270

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 

групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

12 497 390,65

капітальний 

трансферт

19501000000 Бюджет Байковецької сільської територіальної громади 607929,00

19516000000 Бюджет Микулинецької селищної територіальної громади 1223787,00

19525000000 Бюджет Теребовлянської міської територіальної громади 407929,00

19526000000 Бюджет Шумської міської територіальної громади 3500000,00

19540000000 Бюджет Зборівської міської територіальної громади 407929,00

19544000000 Бюджет Копичинецької міської територіальної громади 407929,00

19546000000 Бюджет Монастириської міської територіальної громади 1550130,20

19548000000 Бюджет Бережанської міської територіальної громади 407929,00

19549000000 Бюджет Тернопільської міської територіальної громади 2229733,75

19561000000 Бюджет Кременецької міської територіальної громади 1754094,70

3719330 9330

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

420 000,00

поточний трансферт

19521000000 Бюджет Почаївської міської територіальної громади 88 800,00

19528000000 Бюджет Вишнівецької селищної територіальної громади 29 600,00

19531000000 Бюджет Більче-Золотецької сільської територіальної громади 3 700,00

19545000000 Бюджет Купчинецької сільської територіальної громади 7 400,00

19553000000 Бюджет Нараївської сільської територіальної громади 7 400,00

19557000000 Бюджет Заліщицької міської територіальної громади 40 700,00

19559000000 Бюджет Іване-Пустенської сільської територіальної громади 3 700,00

19561000000 Бюджет Кременецької міської територіальної громади 96 200,00

капітальний 

трансферт

І. Трансферти із загального фонду обласного бюджету
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Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету / 

Код бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Найменування трансферту/Найменування бюджету-отримувача 

міжбюджетного трансферту
Усього

1 2 3 4

19521000000 Бюджет Почаївської міської територіальної громади 45 600,00

19528000000 Бюджет Вишнівецької селищної територіальної громади 15 200,00

19531000000 Бюджет Більче-Золотецької сільської територіальної громади 1 900,00

19545000000 Бюджет Купчинецької сільської територіальної громади 3 800,00

19553000000 Бюджет Нараївської сільської територіальної громади 3 800,00

19557000000 Бюджет Заліщицької міської територіальної громади 20 900,00

19559000000 Бюджет Іване-Пустенської сільської територіальної громади 1 900,00

19561000000 Бюджет Кременецької міської територіальної громади 49 400,00

Х УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 12 897 390,65

Х загальний фонд 12 897 390,65



8

19100000000

(код бюджету)

(грн)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1500000
Управління капітального будівництва 

облдержадміністрації  (головний розпорядник)
5 064 660,00

1510000
Управління капітального будівництва 

облдержадміністрації  (відповідальний виконавець)
5 064 660,00

1517367 7367

Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, 

спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській 

місцевості

164 660,00

Капітальний ремонт амбулаторії в с. Великий Глибочок по проспекту 

Шевченка,38 Тернопільського району
164 660,00

1517368 7368 490
Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з 

інших бюджетів
4 900 000,00

Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій 

загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів по вул. Шевченка, 5, в смт 

Гусятин Тернопільської області (коригування)

4 900 000,00

УСЬОГО 5 064 660,00

5. ЗМІНИ

до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної 

інфраструктури за об'єктами у 2021 році

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів обласного 

бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі 

проектні роботи 

Загальна 

тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Наталія Якубовська

Загальна вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень виконання 

робіт та початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

Директор департаменту фінансів адміністрації Степан СКИБИЛЯК


