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Бережанська міська рада  

VІI скликання 
 XII сесія  

( I засідання)  

                                 РІШ ЕН НЯ              
 

від  16  серпня  2021 року        м.  Бережани                    ПРОЕКТ №  397 
 

Про внесення змін до бюджету 

Бережанської  міської територіальної 

громади  на 2021 рік 

 

   

 

Розглянувши пропозиції  постійної комісії  з питань бюджету та 

фінансів(протокол від 13.08.2021 року) 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), 

керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини 

першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

сесія Бережанської  міської  ради 

                                        В И Р І Ш И Л А: 

 

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

сумі 727,0 тис. грн. за рахунок: 

Збільшення: 
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати (11010100) 

100,0 тис. грн. 

- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку 

інших ніж заробітна плата (11010400) 

142,0 тис. грн. 

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є 

власниками об`єктів нежитлової нерухомості  (18010400) 

100,0 тис. грн. 

- орендної плати з фізичних осіб  (18010900) 80,0 тис. грн. 

- адміністративних штрафів та інших санкцій  (21081100) 90,0 тис. грн. 

- адміністративних штрафів та штрафних санкцій за 

порушення законодавства у сфері виробництва та 

обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

(21081500)   

50,0 тис. грн. 

- плати за надання інших адміністративних послуг 150,0 тис. грн. 
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(22012500)   

- надходження від орендної плати за користування 

майновим комплексом та іншим майном, що 

перебуває в комунальній власності (22080400) 

15,0 тис. грн. 

        

2.  Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2021 рік в 

сумі 287,0 тис. грн. 

2.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на:     197,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки    197,0 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» 

      49,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116013 «Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного господарства»  

     50,0  тис. грн. 

 КПКВ  0116030  «Організація благоустрою населених 

пунктів»  

       49,0 тис. грн. 

 КПКВ  0116030  «Організація благоустрою населених 

пунктів» (КП «Господар») 

       49,0 тис. грн. 

2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на:      60,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки      60,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері 

освіти»       

     60,0 тис. грн. 

2.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на:      30,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки      30,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 

iнших клубних закладів»  

      30,0 тис. грн. 

   

 3.  Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної класифікації видатків загального фонду міського бюджету на 

2021 рік: 

3.1. Бережанська міська рада  
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 Зменшити асигнування на:    450,0 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці    450,0 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» 

    450,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:     40,0 тис. грн. 

 з них на:  
  поточні видатки      40,0 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» 

      40,0 тис. грн. 

3.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на:      7,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки       7,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері 

освіти»      

     7,0 тис. грн. 

3.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на:       360,0 тис. грн. 

 з них на:  
  оплата праці    360,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011080  «Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами» 

    360,0 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на:      7,0 тис. грн. 

 з них на:  
  поточні видатки      7,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва»  

       7,0 тис. грн. 

3.4. «Фінансове управління» Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на:        50,0 тис. грн. 

 з них на:  
  оплата праці      50,0 тис. грн. 
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 КПКВ 3710160  «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах» 

    50,0 тис. грн. 

4.   Збільшити обсяг видатків  спеціального фонду міського бюджету на 2021  

рік в сумі 440,0 тис. грн. за рахунок: 

       -  передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку   (спеціального   

фонду, в сумі 440,0 тис. грн., а саме: 

 

4.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на:      440,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки     440,0 тис. грн. 

 КПКВ  0116030  «Організація благоустрою 

населених пунктів»  

     440,0 тис. грн. 

 

  5.  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. 

6. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які  

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2021 році 

(додаток  7 до рішення сесії міської ради від 21.12.2020 року № 40 «Про 

бюджет Бережанської міської територіальної громади на 2021 рік»),  

згідно з додатком № 3. 

  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 440,0 тис. 

грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 440,0 тис. грн., в тому 

числі бюджет розвитку – 440,0 тис. грн. 

   8.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію   

міської ради з питань бюджету та фінансів. 

   

 

  МІСЬКИЙ ГОЛОВА                         Ростислав  БОРТНИК 
     


