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Бережанська міська рада  

VІII скликання  

VII сесія  

(ІІ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

31  березня  2021 року       м.Бережани           № ПРОЄКТ 212  
 

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),  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.  Спрямувати на видатки загального фонду міського бюджету на 2021 рік 

698,492 тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду 

станом на 01 січня 2021 року, з них 280,492 – залишок субвенції на надання 

підтримки особам з особливими освітніми потребами. 

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

в сумі 698,492 тис. грн. 

 

 2.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на:    310,0 тис. грн. 

 з них на:  
  поточні видатки 310,0 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» 

    60,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113160  «Надання соціальних гарантій     250,0 тис. грн. 
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фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не 

здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги» 

2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на:   280,492 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці 280,492тис. грн. 

 КПКВ 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку 

коштів за субвенцією з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми 

потребами» (субвенційні кошти) 

280,492тис. грн. 

2.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на:     108,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 108,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок»  

     20,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 

iнших клубних закладів»  

     88,0 тис. грн. 

        

       3.  Збільшити обсяг видатків  спеціального фонду міського бюджету на 2021  

рік в сумі 33,382 тис. грн. за рахунок передачі вільного залишку 

бюджетних коштів загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду, а саме: 

            - залишок коштів субвенції на надання підтримки особам з особливими 

освітніми потребами в сумі 33,382 тис. грн. : 

3.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на:   33,382 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки  33,382 тис. грн. 

 КПКВ 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку 

коштів за субвенцією з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми 

потребами» (субвенційні кошти) 

 33,382 тис. грн. 

     4.  Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2021 році будуть   
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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 № 1. 

    5.  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 33,382 тис. 

грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 33,382 тис. грн., в тому 

числі бюджет розвитку – 33,382 тис. грн. 

    6. Затвердити договір Про співпрацю Бережанської міської ради та  

управління соціального захисту населення Тернопільської  районної 

державної  адміністрації у сфері надання соціальної підтримки особам, які 

надають соціальні послуги згідно договору, що додається. 

    7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію     

міської ради з питань бюджету та фінансів. 

 

 

      Міський голова             Ростислав  БОРТНИК 


