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Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІIІ скликання 

ІV сесія 

(І засідання) 

                                 РІШЕННЯ                  
 

від  28  січня  2021 року                        проєкт    №  92 
 

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 ”, враховуючи рішення сесії 

Тернопільської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 48 „ Про обласний 

бюджет на 2021 рік ”, рішення сесії Саранчуківської сільської ради від 23 

грудня 2020 року № 73 „ Про сільський бюджет на 2021 рік ”, керуючись 

статтею 78 Бюджетного  кодексу України, пунктом 17 частини першої 

статті 43 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  

Бережанська міська рада 

 

                                        В И Р І Ш И Л А: 

 

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

сумі 2928,7 тис. грн. за рахунок: 

- дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих 

з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної 

додаткової дотації з державного бюджету 

2478,7 тис. грн. 

- іншої субвенції з місцевого бюджету 450,0 тис. грн. 

 

  2.  Спрямувати на видатки загального фонду міського бюджету на 2021 рік 

1550,797 тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду   

станом на 01 січня 2021 року, в.т. числі освітньої субвенції в сумі 

1100,79738 тис. грн. 
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         3.  Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2021  рік 

в сумі 4479,497 тис. грн. 

               

3.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на: 1700,0 тис. грн. 

 з них на:  
  поточні видатки 1700,0 тис. грн. 

 КПКВ 0112010  «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» 

  1375,0 тис. грн. 

 КПКВ 0112111  «Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги» 

   275,0 тис. грн. 

 КПКВ 0112152  «Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я» 

      50,0 тис. грн. 

3.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на: 2379,497 

тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці 1100,797 

тис. грн. 
 КПКВ 0611061 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти»        
(освітня субвенція) 

  1100,797тис.грн. 

 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1278,7 тис. грн. 
 КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти»    
(додаткова дотація) 

  1278,7 тис.грн. 

 

3.3. «Фінансове управління» Бережанської міської ради  

 Збільшити асигнування на:     400,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні трансферти   400,0 тис. грн. 

 КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

(Тернопільському обласному бюджету на утримання 

Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Бережанського району згідно 

договору 

     400,0 тис. грн. 

        

  4. 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. 
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  5. 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 № 2. 

    6.   Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2021 рік,  укладений 

між Бережанською міською радою та Тернопільською районною радою  

щодо передачі з бюджету Бережанської міської територіальної громади 

Тернопільському районному бюджету у вигляді міжбюджетного 

трансферту, а саме передачі іншої субвенції згідно договору, що додається. 

    7.   Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2021 рік,  укладений 

між Саранчуківською сільською радою та  Бережанською міською радою 

щодо передачі з бюджету Саранчуківської сільської територіальної 

громади бюджету Бережанської міської територіальної громади у вигляді 

міжбюджетного трансферту, а саме передачі іншої субвенції згідно 

договору, що додається. 

    8.   Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2021 рік,  укладений 

між Бережанською міською радою та Тернопільською обласною радою  

щодо передачі з бюджету Бережанської міської територіальної громади 

Тернопільському обласному бюджету у вигляді міжбюджетного 

трансферту, а саме передачі субвенції з місцевого бюджету на спів 

фінансування інвестиційних проектів згідно договору, що додається. 

  9.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію   

міської ради з питань бюджету та фінансів. 

 

 

       Міський голова               Ростислав  БОРТНИК 
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Додаток 1 

до рішення від 28 січня 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 

 

41040200 

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти 

та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової 

дотації з державного бюджету 

   

2478700 

19100000000 Тернопільський обласний бюджет      

2478700 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 450000 

19537000000 Саранчуківський сільський бюджет 450000 

                                                                       II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

     

X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 2928700 

X загальний фонд 2928700 

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 

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету  400000 

19…000000  Тернопільський районний бюджет 400000 

                                                                   II. Трансферти із спеціального фонду бюджету 

       

X X УСЬОГО за розділами I, II, у тому 

числі: 

 400000 

X X загальний фонд  400000 

X X спеціальний фонд   

  

                       Секретар ради         Ірина  МИГОВИЧ 

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
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
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              Додаток 2 

     

до рішення від 28 січня 2021 року №      

  "Про внесення змін до бюджету Бережанської  

міської територіальної громади  на 2021 рік" 

 

  "Про внесення змін до бюджету Бережанської  

міської територіальної громади  на 2021 рік" 

до рішення від 28 січня 2021 року №      

  "Про внесення змін до бюджету Бережанської  

міської територіальної громади  на 2021 рік" 

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм у 2021 році 

19548000000   
     

               (код бюджету) 

   

 
  

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального 
виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету 

Найменування місцевої / 
регіональної програми 

Дата і 
номер 

документа, 
яким  

затверджено 
місцеву 

регіональну 
програму 

Усього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0110000     Бережанська міська рада     50000,0 50000,0 0,0 0,0 

0110000     Бережанська міська рада     50000,0 50000,0 0,0 0,0 

0112152 2152 0763 
Інші програми та заходи у 
сфері охорони здоровя 

Програма фінансової 
підтримки Комунального 

некомерційного 

підприємства «Центр 
первинної медичної 

(медико-санітарної) 

допомоги» Бережанської 

міської ради на 2021 рік 

рішення 

сесії № 35  
від 

21.12.20р. 

50000,0 50000,0     

Всього     50000,0 50000,0 0,0 0,0 

          
Секретар міської ради 

  

Ірина  МИГОВИЧ 

   


