
  

                                                                   
Бережанська міська рада  

VІII скликання  

XII сесія  

(II засідання)  

 

                                     Р І Ш Е Н Н Я              

                                                                    м.Бережани 

 03  вересня  2021 року                        ПРОЕКТ №  413 
 

Про внесення змін до бюджету 

Бережанської  міської територіальної 

громади  на 2021 рік 

 

   

 
Розглянувши пропозиції Бережанської міської ради та висновки 

постійної комісії Бережанської міської ради з питань бюджету та фінансів 

щодо внесення змін до бюджету Бережанської міської територіальної 

громади, затвердженого рішенням сесії Бережанської міської ради від 21 

грудня 2020 року № 40 «Про бюджет Бережанської міської територіальної 

громади на 2021 рік» (зі змінами), враховуючи рішення обласної ради від 18 

серпня 2021 року № 304, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, 

пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія Бережанської міської ради 

 

                                        ВИРІШИЛА: 

 

1.    Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2021 рік в 

сумі 407,929 тис. грн. за рахунок: 

Збільшення: 
- субвенції 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 (410509000) 

407,929 тис. грн. 

     
       2.  Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної класифікації видатків загального фонду міського бюджету на 

2021 рік: 

2.1. Бережанська міська рада  



  

 Зменшити асигнування на:   56,2 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата  правці     24,4  тис. грн. 

 КПКВ 0113210  «Організація та проведення 

громадських робіт»  

     24,4 тис. грн. 

  поточні видатки         31,8 тис. грн.. 

 КПКВ 0117390 «Розвиток мережі центрів надання 

адміністративних послуг»  

     31,8 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:      24,4 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки      24,4 тис. грн. 

 КПКВ 0110150  «Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад» 

      2,9 тис. грн. 

 КПКВ 0117690  «Інша економічна діяльність»       21,5 тис. грн. 

2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на:      31,8 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки     31,8 тис. грн. 

 КПКВ  0611021 «Надання загальної середньої освіти за 

рахунок коштів місцевого бюджету» 

     31,8  тис. грн. 

 

  3.   Збільшити обсяг видатків  спеціального фонду міського бюджету на 2021  

рік в сумі 407,929 тис. грн. за рахунок: 

       -  передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку   (спеціального   

фонду), в сумі 407,929 тис. грн. (субвенційні кошти), а саме: 

 

3.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на:    407,929 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки    407,929 тис. грн. 

 КПКВ 0116083  «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» 
(субвенційні кошти) 

   407,929 тис. грн. 



  

 

  4.  Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної класифікації видатків спеціального фонду міського бюджету 

на 2021 рік: 

4.1. Бережанська міська рада  

 Зменшити асигнування на:        95,37 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки        95,37 тис. грн. 

 КПКВ 0116013 «Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного господарства» 

      95,37 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:     31,454 тис. грн. 

  капітальні видатки  

 з них на:  

 КПКВ 0117461 «Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету» 

 

    31,454 тис. грн. 

4.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на:      63,916 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки     63,916 тис. грн. 

 КПКВ 0617361 «Співфінансування інвестиційних 

проектів, що реалізуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку»   
(коригування робочого проекту «Будівництво спортивного 

комплексу по вул. Івана Франка 8 в м. Бережани) 

    63,916 тис. грн. 

 

5. Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів, які     

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2021 році 

(додаток 5 до рішення міської ради від 21.12.2020 року № 40 «Про бюджет 

Бережанської міської територіальної громади на 2021 рік»), згідно з 

додатком № 1.      

  6.  Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2021 році будуть   

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток  6 до рішення 

міської ради від 21.12.2020 року № 40 «Про бюджет Бережанської міської 

територіальної громади на 2021 рік») згідно з додатком № 2. 

  7.  Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2021 рік, 

зменшивши фінансування за кодами 208400 «Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» та 

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

розвитку (спеціального фонду)» за загальним фондом на суму 407,929 тис. 

грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 407,929 тис. грн., в тому 



  

числі бюджет розвитку – 407,929 тис. грн. 

    8.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію   

міської ради з питань бюджету та фінансів. 

   

 

      МІСЬКИЙ ГОЛОВА                    Ростислав  БОРТНИК  



Додаток 1 

до рішення від 03 вересня 2021 року № _____     

  "Про внесення змін до бюджету Бережанської  

міської територіальної громади  на 2021 рік" 

 

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік 

19548000000 

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 

                                                                                                                                                                   (грн.) 

Код Класифікації доходу 

бюджету / Код бюджету 

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача 

міжбюджетного трансферту 

Усього 

1 2 3 

                                                                         I. Трансферти до загального фонду бюджету 

41050900                                                                                                                                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  

407929,0 

          19100000000 Тернопільський обласний бюджет  
(за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа - протокол засідання  

Тернопільської ОДА від 11.08.2021 р № 3, а саме для  Заяць О.А)             

407929,0 

                                                                       II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 
 

X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 407929 

X загальний фонд 407929 

X спеціальний фонд 
 

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам 
                                                                                                                                                                         (грн.) 

Код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету / Код 

бюджету 

Код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету 

Найменування трансферту / Найменування бюджету - 

отримувача міжбюджетного трансферту 

Усього 

1 2 3 4 

                                                                    I. Трансферти із загального фонду бюджету 
    

                                                          II. Трансферти із спеціального фонду бюджету 
    

X X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 
 

X X загальний фонд 
 

X X спеціальний фонд 
 

                   

  Секретар міської ради                                                                                                         Ірина  ЗАГНІЙНА 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11003.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11003.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html


Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програм

ної 

класифі

кації 

видатків 

та 

кредиту

вання 

Код 

Функціо

нальної 

класифі

кації 

видатків 

та 

кредиту

вання 

бюджет

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

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

Загаль

на 

тривал

ість 

будівн

ицтва 

(рік 

початк

у і 

Загаль

на 

вартіст

ь 

будівн

ицтва,  

гривен

ь

Рівень 

викона

ння 

робіт 

на 

почато

к 

бюдже

тного 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,які 

спрямовуються на 

будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді,  гривень

Рівень 

будівел

ьної 

готовно

сті  

об'єкта 

на 

кінець 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Бережанська міська рада 344013,0

0110000 Бережанська міська рада 344013,0

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства
Капітальні видатки:  (КП "Добробут" ) -95370,0

0116083 6083 0610

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

Капітальні видатки  ( субвенційні кошти:  

виплата грошової компенсації з метою 

придбання житла для Заяць Ольги 

Андріївни, 29.07.2004 р.н.)

407929,0

Додаток 2

 Розподіл  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 бюджету)

19548000000

до рішення від 03 вересня 2021 року № __

  "Про внесення змін до бюджету Бережанської 

міської територіальної громади  на 2021 рік"



Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Типової 

програм

ної 

класифі

кації 

видатків 

та 

кредиту

вання 

Код 

Функціо

нальної 

класифі

кації 

видатків 

та 

кредиту

вання 

бюджет

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

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

Загаль

на 

тривал

ість 

будівн

ицтва 

(рік 

початк

у і 

Загаль

на 

вартіст

ь 

будівн

ицтва,  

гривен

ь

Рівень 

викона

ння 

робіт 

на 

почато

к 

бюдже

тного 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,які 

спрямовуються на 

будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді,  гривень

Рівень 

будівел

ьної 

готовно

сті  

об'єкта 

на 

кінець 

бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Капітальні видатки ( Виконання проектних 

робіт проектно-кошторисна документація 

на Капітальний ремонт вулиці Січових 

Стрільців в м. Бережани Тернопільської 

області. Коригування)

31454,0

0600000
Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради
63916,0

0610000
Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради
63916,0

0617361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

Капітальні видатки ( Коригування 

робочого проекту "Будівництво 

спортивного комплексу по вул. Івана 

Франка, 8 в м. Бережани)

63916,0

ВСЬОГО 407929,00

Ірина  ЗАГНІЙНАСекретар міської ради 
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