
Додаток 1 

до рішення від 22 липня 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 

41035200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 

мережі центрів надання адміністративних послуг 

574000,0 

99000000000 Державний бюджет 

(розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг) 

574000,0 

41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

267300,0 

          19100000000 Тернопільський обласний бюджет  
(підвищення кваліфікації вчителів та проведення супервізії)             

267300,0 

41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 

267700,0 

          19100000000 Тернопільський обласний бюджет  
(відшкодування вартості інсуліну)             

267700,0 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 10000,0 

19553000000 Бюджет Нараївської сільської територіальної громади  
  (Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Бережанської міської 

ради на закупівлю палива для санітарного транспорту) 

 

10000,0 

                                                                       II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 
 

X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 1119000,0 

X загальний фонд 1119000,0 

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 

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 96200,0 
   

капітальний 

трансферт 

          19100000000    Тернопільський обласний бюджет 
(співфінансування придбання ноутбуків для 

96200,0 
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педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти) 
X X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 

 

X X загальний фонд 
 

X X спеціальний фонд 96200,0 

                   

                  Секретар міської ради                                                                       Ірина  ЗАГНІЙНА 


