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Бережанська міська рада  

VІIІ скликання 

ХІІІ сесія 

(___ засідання) 

 

                                 Р ІШ Е ННЯ  
                                                          м. Бережани 

             
 

____________ 2021 року                    ПРОЕКТ №  445 
 

Про внесення змін до бюджету 

Бережанської  міської територіальної 

громади  на 2021 рік 

 

   

 

Розглянувши пропозиції 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) 

(протокол № 24 від 30.09.2021р.), враховуючи рішення сесії Нараївської 

сільської ради від 06 вересня 2021 року № 722 «Про внесення змін до 

сільського бюджету», керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, 

пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Бережанської міської ради 

 

                                        В И Р І Ш И Л А: 

 

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

сумі 19,0 тис. грн. за рахунок: 

Збільшення: 
- іншої субвенції з місцевих бюджетів (410539000) -

Нараївська ТГ 
19,0 тис. грн. 

      

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

сумі 19,0 тис. грн. 

2.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на:      19,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки      19,0 тис. грн. 
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 КПКВ 0112152  «Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я»  (субвенційні кошти) 

      19,0 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  

 Зменшити асигнування на:     68,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки       68,0 тис. грн. 

 КПКВ 0117390 «Розвиток мережі центрів надання 

адміністративних послуг»  

     18,0 тис. грн. 

 КПКВ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету»  

     50,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:      65,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки      65,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116013 «Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного господарства» 

      50,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення» 

      15,0 тис. грн. 

3.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Зменшити асигнування на:   98,0 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці   98,0 тис. грн.. 

 КПКВ 0611160 «Забезпечення діяльності центрів 

професійного розвитку педагогічних 

працівників»  

    98,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:     66,0 тис. грн. 

 з них на:  

  комунальні послуги та енергоносії     66,0 тис. грн.. 

 КПКВ  0611010 «Надання дошкільної освіти»      34,0  тис. грн. 

 КПКВ  0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти» 

     32,0 тис. грн. 

3.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

 

 Зменшити асигнування на:   16,0 тис. грн. 

 з них на:  
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  комунальні послуги та енергоносії     10,0 тис. грн. 

 КПКВ  1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»      10,0  тис. грн. 

  поточні видатки        6,0 тис. грн. 

 КПКВ  1014082 «Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва» 

      6,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:      51,0 тис. грн. 

 з них на:  

  комунальні послуги та енергоносії      16,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011080 «Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами»  

       10,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014081 «Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і мистецтва»  

       6,0 тис. грн. 

  поточні видатки      35,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 

iнших клубних закладів»  

     35,0 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:        56,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки        56,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116013 «Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного господарства» 

       56,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:        56,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки        56,0 тис. грн. 

 КПКВ 0117390 «Розвиток мережі центрів надання 

адміністративних послуг»  

      56,0 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. 
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  7. 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.          

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

між Нараївською сільською радою та Бережанською міською радою щодо 

передачі з Нараївського сільського бюджету до бюджету Бережанської 

міської територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту, а 

саме передачі іншої субвенції з місцевого бюджету 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 
      



Додаток 1 

до рішення від ______________ 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 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 19000,0 

  поточний 

трансферт 

19553000000 Бюджет Нараївської сільської територіальної громади  
  (забезпечення оплати за проходження медичних оглядів призовників) 

 

19000,0 

                                                                       II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

 

X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 19000,0 

X загальний фонд 19000,0 

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 

    

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 

місцевих 

бюджеті

в

Код 

Функціо

нальної 

класифі

кації 

видатків 

та 

кредиту

вання 

бюджет

у

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 

заверш

ення)

Загаль

на 

вартіст

ь 

будівн

ицтва,  

гривен

ь

Рівень 

викона

ння 

робіт 

на 

почато

к 

бюдже

тного 

періоду

, %

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,які 

спрямовуються на 

будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді,  гривень

Рівень 

будівел

ьної 

готовно

сті  

об'єкта 

на 

кінець 

бюджет

ного 

періоду

, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Бережанська міська рада 0,0

0110000 Бережанська міська рада 0,0

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства
Капітальні видатки -56000,0

0117390 7390 0490
Розвиток мережі центрів надання 

адміністративних послуг

Капітальні видатки ( місцеві кошти: для 

облаштування центру надання 

адміністративних послуг, а саме для придбання 

до обладнання по видачі паспортних документів, 

посвідчення водія та реєстрації транспортних 

засобів)

56000,0

ВСЬОГО 0,00

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 ______________ 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 

місцевих 

бюджеті

в

Код 

Функціо

нальної 

класифі

кації 

видатків 

та 

кредиту

вання 

бюджет

у

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 

заверш

ення)

Загаль

на 

вартіст

ь 

будівн

ицтва,  

гривен

ь

Рівень 

викона

ння 

робіт 

на 

почато

к 

бюдже

тного 

періоду

, %

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,які 

спрямовуються на 

будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді,  гривень

Рівень 

будівел

ьної 

готовно

сті  

об'єкта 

на 

кінець 

бюджет

ного 

періоду

, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ірина  ЗАГНІЙНАСекретар міської ради 
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