
 
Бережанська міська рада 

VIII скликання 

XIV сесія 

(____ засідання)  

 

РІШЕННЯ 

м. Бережани 

 ___ _________ 2021 року                                                                ПРОЕКТ №455 
 

                   Про затвердження звіту про виконання  

бюджету Бережанської міської територіальної 
громади за 9 місяців 2021 року 

 Керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, враховуючи 
рішення виконавчого комітету від ____жовтня 2021 року №____ «Про внесення 

на розгляд сесії Бережанської міської ради проєкту рішення «Про затвердження 
звіту про виконання бюджету Бережанської міської територіальної громади за 9 

місяців 2021 року», розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з 
питань бюджету та фінансів(протокол №25 від 18.10.2021 року), заслухавши 
інформацію начальника «Фінансового управління»,  сесія  Бережанської  
міської  ради 

 

   В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Бережанської міської 
територіальної громади за 9 місяців 2021 року з такими показниками: 

- дохідної частини міського бюджету в сумі 139591928,4 грн. (сто 
тридцять дев’ять мільйонів п’ятсот дев’яносто одна тисяча дев’ятсот двадцять 
вісім гривень 40 коп.), в тому числі: 

загального фонду –  у сумі  137177692,98 грн. (сто тридцять сім мільйонів 
сто сімдесят сім тисяч шістсот дев’яносто дві гривні 98 коп.);   

 спеціального фонду – у сумі 2414235,42грн. (два мільйони чотириста 
чотирнадцять тисяч двісті тридцять п’ять гривень 42 коп.)   

- видаткової частини міського бюджету в сумі 134031024,93 грн. (сто 
тридцять чотири мільйони тридцять одна тисяча двадцять чотири гривні 93 

коп.), в тому числі: 
загального фонду – у сумі 132181471,49 грн. (сто тридцять два мільйони 

сто вісімдесят одна тисяча чотириста сімдесят одна гривня 49 коп.); 
спеціального фонду – у сумі 1849553,44 грн. (один мільйон вісімсот сорок 

дев’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят три гривні 44 коп.).  
  



2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету та фінансів. 

 

 

 МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                    Ростислав  БОРТНИК   



тис.грн.

ККД

Назва
План на рік з 
урахуванням 

змін

План на 
вказаний період 
з урахуванням 

змін

Фактичні 
надходження 
за вказаний 

період

% виконання 
на вказаний 

період 

План на рік з 
урахуванням 

змін

План на 
вказаний 
період з 

урахування
м змін

Фактичні 
надходження 
за вказаний 

період

% 

виконання 
на вказаний 

період 
1 4 5 8 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10000000 Податкові надходження 83 729,0       62 336,3      64 177,8  103,0       25,0           19,0       26,8 141,0    

11010000

Податок та збір на доходи 
фізичних 
осіб 54737,0 40727,0 42435,7 104,2

11020000 Податок на прибуток підприємств 0,0 0,0 0,0

13000000

Рентна плата та плата за 
використання інших природних 
ресурсів 1369,0 854,5 721,2 84,4

14000000

Внутрішні податки на товари та 
послуги 4300,0 3025,0 3362,3 111,1

18000000 Місцеві податки 23323,0 17729,8 17658,7 99,6

19000000 Інші податки та збори 0,0 0,0 0,0 25,0 19,0 26,8 141,0    

20000000 Неподаткові надходження 2483,0 1875,9 2014,8 107,4 1655,0 1241,3 934,5 75,3       

25000000 в т.ч. власні надходження 1655,0 1241,3 920,4 74,2      

30000000 Доходи від операцій з капіталом 15,0 7,5 22,9 2000,0 1970,0 1280,3 65,0       

40000000 Офіційні трансферти 95188,6 70974,6 70962,2 100,0 120,2 120,2 55,0 45,8       

Доходи

 виконавчим комітетом Бережанської міської ради 
СХВАЛЕНО 

…... жовтня  2021 року    № 

Загальний фонд Спеціальний фонд

Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2021 року



50000000 Цільові фонди 0,0 0,0 0,0 100,0 80,0 117,7 147,1    

Всього без врахування 
трансфертів 86 227,0       64 219,7      66 215,5  103,11 3 780,0      3 310,3 2 359,2     71,27

Всього по доходах 181 415,6     135 194,3    ######### 101,47 3 900,2      3 430,5 2 414,2     70,38

КВК  КФК Назва

План на рік з 
урахуванням 

змін

План на 
вказаний період 
з урахуванням 

змін

Касові 
видатки за 
вказаний 

період

% виконання 
на вказаний 

період 

План на рік з 
урахуванням 

змін

План на 
вказаний 
період з 

урахування
м змін

Касові 
видатки за 
вказаний 

період

% 

виконання 
на вказаний 

період 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Міська рада 42 547,2       33 556,8      29 421,4  87,7        4 111,4      3 647,5 353,8        9,7

в тому числі:заробітна плата з нарахуваннями на 
неї 21 799,0      16 439,0      15 053,8 91,6        -             -         -            

енергоносії 1 173,0        832,0           657,2       79,0        -             -         -            
з них :

01 0150

Організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, 
районної ради, районної у місті ради (у 
разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад 20 247,7       15 344,7      13 665,6  89,1         23,5           23,5       15,0          63,8      

в тому числі:
заробітна плата з нарахуваннями на 
неї 18 139,0      13 694,0      12 331,1 90,0        

енергоносії 1 158,0        817,0           645,0       78,9        

01 2010

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 2 635,0         2 244,0        2 044,1    91,1         

01 2111

Первинна медична допомога 
населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги 695,0            695,0            546,5       78,6         

Спеціальний фондЗагальний фонд
Видатки



01 2144

Централізовані заходи з лікування 
хворих на цукровий та нецукровий 
діабет 915,7            915,7            880,6       96,2         

01 2152

Інші програми та заходи у сфері 
охорони здоров`я 580,9            580,9            467,8       80,5         500,00 500,0     -             -

01 3032

Надання пільг окремим категоріям 
громадян з оплати послуг зв`язку 40,0              40,0              20,8         52,0         

01 3033

Компенсаційні виплати на пільговий 
проїзд автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян 300,0            300,0            300,0       100,0       

01 3050

Пільгове медичне обслуговування осіб, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 31,4              18,2              12,8         70,2         

01 3104

Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не 
здатні до самообслуговування у зв'язку 
з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю 3 730,0         2 807,2        2 762,6    98,4          -  - 5,3  -

01
3112

Заходи державної політики з питань 
дітей та їх соціального захисту 20,0              20,0              17,5         87,4         

01

3160

Надання соціальних гарантій 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 250,0            250,0            197,7       79,1         

01

3171

Компенсаційні виплати особам з 
інвалідністю на бензин, ремонт, 
технічне обслуговування автомобілів, 
мотоколясок і на транспортне 
обслуговування 20,0              20,0              5,8            29,1         

01
3191

Інші видатки на соціальний захист 
ветеранів війни та праці 76,8              57,6              49,5         85,9         



01 3192

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям ветеранів і 
осіб з інвалідністю, діяльність яких має 
соціальну спрямованість -                -                -           

01 3210

Організація та проведення громадських 
робіт -                -                -           

01 3242

Інші заходи у сфері соціального захисту 
і соціального забезпечення 615,0            502,4            366,2       72,9         

01 5041

Утримання та фінансова підтримка 
спортивних споруд 1 377,1         1 048,5        966,2       92,2         7,9 7,9 7,9 100,0

01 6013

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства 410,0            410,0            409,5       99,9         204,6 204,6     -             -

01 6030 Організація благоустрою населених пунктів 7 447,2         5 797,2        5 066,6    87,4         736,8 706,8     48,6          6,9

01 6083

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та 407,9 -         -            

01 6090

Інша діяльність у сфері житлово-
комунального господарства 66,0              66,0              63,0         95,4         

01 7130 Здійснення заходів із землеустрою 94,5              94,5              85,7         90,7         

01 7330

Будівництво-1 інших об`єктів 
комунальної власності 3,0 3,0         -             -

01 7350

Розроблення схем планування та 
забудови територій (містобудівної 
документації) 45,0 45,0       -             -

01 7363

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій 855,0 855,0     -             -

01 7390

Розвиток мережі центрів надання 
адміністративних послуг 168,2            168,2            -           574,0 574,0     264,0        46,0



01 7461

Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету 2 700,0         2 050,0        1 392,2    67,9         438,5 438,5 -             -

01 7650

Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї 35,0 35,0       13,0          37,1

01 7680

Членські внески до асоціацій органів 
місцевого самоврядування 27,2              27,2              27,2         100,0       

01 7691

Виконання заходів за рахунок цільових 
фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади і фондів, 
утворених Верховною Радою 100,0 80,0 -             -

01 7693

Інші заходи, пов`язані з економічною 
діяльністю 21,5              21,5              1,5            7,0           

01 8220

Заходи та роботи з мобілізаційної 
підготовки місцевого значення 6,0                6,0                 -

01 8311

Охорона та раціональне використання 
природних ресурсів 120,2 120,2 -             -

01 8330

Інша діяльність у сфері екології та 
охорони природних ресурсів 60,0 54,0 -             -

01 8775

Інші заходи за рахунок коштів 
резервного фонду місцевого бюджету 72,0              72,0              72,0         100,0       

06 Відділ освіти, молоді та спорту 116 828,3     87 423,9      81 015,4  92,7         3068,1 2666,0 1232,4 46,2

в тому числі:
заробітна плата з нарахуваннями на 
неї 105 952,5    78 897,6      75 198,6 95,3        -             -         -            

енергоносії 6 342,0        4 739,9        3 963,2   83,6        -             -         -            



06 0160

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, об’єднаних територіальних 
громадах 1 805,0         1 148,6        1 091,9    95,1         

06 1010 Надання дошкільної освіти 19 470,6       15 160,6      14 491,4  95,6         1100,0 825,0 475,1 57,6

06 1021

Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти 18 659,7       14 133,1      13 087,0  92,6         192,0 144,0 66,4 46,1

06 1031

Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти 62 994,1       46 347,5      43 858,7  94,6         

06 1061

Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти 1 100,8         1 100,8        1 100,8    100,0       

06 1070

Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми 3 670,0         2 645,0        2 583,3    97,7         

06 1141

Забезпечення діяльності інших закладів 
у сфері освіти 3 050,0         2 226,8        2 130,5    95,7         -             -         22,7

06 1142 Інші програми та заходи у сфері освіти 188,2            188,2            177,5       94,3         

06 1151

Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів за рахунок коштів 
місцевого бюджету 70,0              58,3              46,0         78,8         

06 1152

Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів за рахунок освітньої 
субвенції 1 499,0         1 102,9        478,7       43,4         

06 1160

Забезпечення діяльності центрів 
професійного розвитку педагогічних 
працівників 1 185,0         593,3            477,7       80,5         



06 1181

Співфінансування заходів, що 
реалізуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим 
бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної 
середньої освіти `Нова українська 
школа` 56,7              56,7              -           -           31,3 31,3 -             -

06 1182

Виконання заходів, спрямованих на 
забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» за рахунок 
субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам 777,8            777,8            -           -           281,3 281,3 -             -

06 1200

Надання освіти за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими 
освітніми потребами 220,9            169,8            68,2         40,2         112,1 33,0       -             -

06 1210

Надання освіти за рахунок залишку 
коштів за субвенцією з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами 280,5            280,5            90,6         32,3         33,4 33,4        -  -

06 3131

Здійснення заходів та реалізація 
проектів на виконання Державної 
цільової соціальної програми «Молодь 
України» 30,0 21,5              17,5         81,4         

06 5011

Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з олімпійських видів 
спорту 45,0 36,4              26,0         71,4         

06 5012

Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з неолімпійських видів 
спорту 10,0              7,0                2,0            28,6         



06 5031

Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл 1 715,0         1 369,1        1 287,6    94,1         

06 7321

Будівництво-1 освітніх установ та 
закладів 1115,8 1 115,8  530,0        47,5       

06 7361

Співфінансування інвестиційних 
проектів, що реалізуються за рахунок 
коштів державного фонду 
регіонального розвитку 90,6 90,6 26,7          29,5       

06 7363

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій 111,6 111,6 111,6        100,0    

10 Відділ культури, туризму та релігій 19 420,1       16 130,2      14 723,0  91,3         598,8 508,1 167,1 32,9

в тому числі:
заробітна плата з нарахуваннями на 
неї 17 976,8      15 022,0      13 914,8 92,6        262,3 196,7 106,4 54,1

енергоносії 753,5           475,8           339,6       71,4        3,0 2,3 -           -        

10 0160

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, об’єднаних територіальних 
громадах 710,0            576,8            565,2       98,0         

10 1080

Надання спеціальної освіти 
мистецькими школами 8 110,0         6 948,1        6 346,7    91,3         330,0 247,5 115,6 46,7

10 4030 Забезпечення діяльності бібліотек 3 236,0         2 700,7        2 561,1    94,8         6,6 5,0 11,7          

10 4040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 1 930,0         1 473,1        1 326,6    90,1         10,0 7,5 3,9            -         

10 4060

Забезпечення діяльності палаців i 
будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів 4 403,9         3 579,9        3 129,5    87,4         252,2 248,1 36,0 14,5

10 4081

Забезпечення діяльності інших закладів 
в галузі культури і мистецтва 840,0            661,3            611,5       92,5         



10 4082

Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва 190,2            190,2            182,4       95,9         

"Фінансове управління" 8 036,7         7 796,7        7 021,6    90,1         396,2         396,2     96,2          24,3       

з них :

37 0160

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, об’єднаних територіальних 
громадах 1 700,0         1 460,0        1 213,0    83,1         

в тому числі:
заробітна плата з нарахуваннями на 
неї 1 638,0        1 399,0        1 183,6   84,6        

енергоносії -               -               -               -

37 8710 Резервний фонд місцевого бюджету 528,0            528,0            -           -           

37 9750

Субвенція з місцевого бюджету на 
співфінансування інвестиційних 
проектів 3 500,0         3 500,0        3 500,0    100,0       

37 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 2 081,3         2 081,3        2 081,3    100,0       396,2 396,2 96,2         24,3      

37 9800

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного 
розвитку регіонів 227,3            227,3            227,3       100,0       

Всього по видатках 186 832,3     144 907,5    ######### 91,2         8 174,5      7 217,7 1 849,6     25,6       

Секретар міської ради Ірина Загнійна



Довідка 

 про виконання бюджету Бережанської міської територіальної громади за  

9 місяців 2021 року 

 

        Міський бюджет за 9 місяців 2021 року виконаний по доходах в сумі 
139591928,4 грн., в тому числі загального фонду в сумі 137177692,98 грн. та 
спеціального фонду в сумі 2414 235,42 грн.; по видатках в сумі 134031024,93 

грн. в тому числі загального фонду в сумі 132181471,49  грн. та спеціального 
фонду в сумі 1849553,44 грн. 
         Із загальної суми доходів загального фонду міського бюджету за 9 
місяців 2021 року надійшло офіційних трансфертів  у  сумі 70962 169 грн., у 
тому числі:  
 базова дотація – 17552700 грн.; 
 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 –         

1859400 грн.;  
 освітня субвенція з державного бюджету –  43347500 грн.; 
 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій -   855000 грн.; 
 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі 

центрів надання адміністративних  послуг  - 574000 грн.; 
 субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1102920 грн.; 
 субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету -  202800 грн.;  

 субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету» -  1059100 грн.; 

 інші субвенції з місцевого бюджету –  638 089 грн. ,  в т. ч. з бюджету 
Саранчуківської ОТГ – 349349 грн., Напаївської ОТГ – 119940 грн., з 
Тернопільського обласного бюджету – 168760 грн.,  з них надійшло до  
спеціального фонду – 55000 грн. 
План власних надходжень міського бюджету виконано на 103,1 відсотка 

(при плані 64219700,0 грн. надійшло 66215 523,98 грн.), або на 1995823 грн. 
більше планових призначень на звітний період. 

Основними  джерелами надходжень до міського бюджету є: 
- податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальних 

надходженнях без трансфертів складає 64,1 відсотків. За звітній період 
надійшло 42435669,66 грн. (104,2%), або на  1708669,66 грн. більше плану;  

-  внутрішні податки на товари та послуги виконано на 111,15%, при  
уточненому плані поступлень 3025000,0 грн. надійшло 3362255 грн., в тому 
числі: 



 акцизний  податок  з вироблених в Україні підакцизних товарів –         

379423 грн.; 
 акцизний  податок  з ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів – 1288592 грн.;  
 акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання підакцизних 

товарів – 1694239  грн.; 
- місцеві податки виконано на 99,6 відсотків, при плані поступлень         

17729800,0 грн. надійшло 17658678  грн., в тому числі: 
 від плати за землю надійшло 551607 грн., план виконаний на 101,1%;   
 від податку на нерухоме майно надійшло 1265616 грн., при плані   

1174800 грн. виконання становить 107,7%;  
 єдиний податок виконано на 97,98 відсотки, при уточненому плані –          

11100000 грн. надійшло 10876334 грн.  
До спеціального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних 

трансфертів) за 9 місяців 2021 року надійшло  2359235,42 грн. (що становить 
71,27 відсотка до планових показників), в т.ч. : 

- екологічного податку -  26784 грн.;  
- інші неподаткові надходження – 14019грн.;  
- власні надходження бюджетних установ – 920432 грн.; 
- кошти від продажу землі – 1280295 грн.; 
- кошти цільових фондів – 117704 грн. 
 

        Видатки загального фонду міського бюджету з врахуванням трансфертів 
з державного бюджету склали  132181471,49 грн., або 91,2 відсотка до плану 

(144907540 грн.) 
      Найбільша питома вага видатків – 61,3 відсотків від загального обсягу 
видатків припадає на відділ освіти, молоді і спорту міської ради, а саме         
81015 408 грн., з них на  загальноосвітні заклади освіти – 58046412 грн., 
дошкільну освіту – 14491365 грн., позашкільна освіта –  2583298  грн., і інші. 
   Із загального фонду міського бюджету профінансовано також: 
 державне управління в сумі 16535681 грн., які  розподілено між чотирма 

структурними підрозділами: Бережанська міська рада – 13665576 грн., 
Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради – 1091929 грн., 
Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської ради – 565196 

грн., «Фінансове управління» Бережанської міської ради – 1212978 грн.; 
 видатки по галузі охорони здоров’я склали  3939105 грн., в т.ч. на оплату 

спожитих енергоносіїв комунальне некомерційне підприємство 
«Бережанська центральна міська лікарня»   профінансовано у сумі         
2044100 грн., Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 
Бережанської міської ради  - 546500  грн., на забезпечення  централізованих 
заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 880600  грн.,  
на забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення ті 
інші програми – 467800  грн.; 

 по відділу  культури, туризму та релігій міської ради видатки склали  – 

14722995,52 грн., з них на школи естетичного виховання дітей –         



6346714 грн., забезпечення діяльності бібліотек – 2561100 грн., 
забезпечення діяльності музеїв – 1326600 грн., забезпечення діяльності 
палаців і будинків культури, клубів – 3129500 грн.; 

 видатки на територіальний центр склали 2762602 грн.; 
 на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян»  профінансовано  300000 грн.; 
 на надання соціальних гарантій 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 на – 197700  грн.; 

 заходи державної політики  з питань дітей та їх соціального захисту –         

17500 грн.; 
 на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку –   

20800 грн.; 
 на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 

366200 грн.; 
 за рахунок субвенції  з обласного бюджету на видатки з соціального 

захисту населення  використано 68100 грн., в т.ч.: 
- на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи   -  12800 грн.; 
- на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, 

технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне 
обслуговування -  5800 грн.; 

- на видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»  – 49500  грн.; 
 на здійснення заходів із землеустрою видатки склали   85700 грн. 
 на організацію благоустрою населених пунктів профінансовано 5066600 

грн., з них КП «Господар» - 4929778 грн., міську раду – 136818 грн.;  

 на утримання доріг КП «Господар» профінансовано  у сумі 1392200  грн.;  
 КП  «Добробут» на виконання програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств  м. Бережани на 2019-2021 роки, затвердженої 
рішенням сесії міської ради від 24.01.2019 №1205 профінансовано  у сумі 
410000 грн.; 

 на видатки КП  «СПОРТРЕСУРС» Бережанської міської ради 
профінансовано у сумі  966200  грн. 

 на співфінасування інвестиційних проектів – на будівництво спортивного 
комплексу по вул. І.Франка, 8 в м. Бережани  – 3500000  грн.,       

   передано іншим бюджетам субвенції на суму  2081340 грн., в т.ч.: 
- Тернопільському районному бюджету на утримання Територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Бережанського району  який ліквідовувався у 2021 році  –  481340 грн. (на 
оплату енергоносіїв, виплату заробітної плати із нарахуваннями на неї 
працівників,   утримання підопічних в стаціонарному відділенні); 
- Саранчуківській ОТГ на утримання мешканців міської територіальної 
громади, які перебуватимуть на обслуговуванні  у стаціонарному 



геріатричному відділенні КУ «Центр надання соціальних послуг 
Саранчуківської сільської ради»  – 600000 грн.; 
- Тернопільському обласному бюджету  на реконструкцію приймально-

діагностичного відділення по вул. Б.Хмельницького,52 в м. Бережани 
Тернопільської області 1000000   грн.; 
- передано субвенцію державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіонів  - 227300  грн.;   

 видатки з резервного фонду склали 72000 грн. 
        Бюджетними установами спожито енергоносіїв та проведено розрахунків 

на суму 4960022 грн., що 2500000 грн. більше розрахунків аналогічного періоду 
минулого року. 

За рахунок вільного залишку коштів міського бюджету по загальному 
фонду, який на початок року складав  9856881,94 грн., розподіллено         

8 159611,61 грн. (6744940,0 грн. - з основного рахунку 1414671,61 грн. – 

субвенційні кошти). При розподілі вільних коштів на оплату праці з 
нарахуваннями спрямовано 2181300 грн., на енергоносії 525000 грн.,  на 
соціальні захист та виплати населенню -  2061340 грн.;  на співфінасування 

реконструкції приймально-діагностичного відділення КНП «Бережанська 
центральна міська лікарня» по вул. Б.Хмельницького,52  в м. Бережани  -     

1000000 грн., на інші видатки – 2391971 грн.,  з них надано субвенцію з 
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів -  227300 грн.  
Спрямовано кошти від перевиконання дохідної частини міського бюджету 

в сумі 3677000 грн., з них на оплату енергоносіїв – 2070000 грн., медикаменти – 

120000 грн., 440000 грн. – капітальні видатки та інші видатки – 1047000 грн. 
        Станом на 01.10.2021 року кредиторська заборгованість по усіх установах 
громади відсутня. 

        Видатки спеціального фонду міського склали 1849553,44   грн., з них за 
рахунок власних надходжень бюджетних установ склали – 643410 грн., за 
рахунок благодійних внесків – 58100 грн. та видатки розвитку – 1148043 грн. 
Найбільша питома вага видатків спеціального фонду припадає на відділ освіти, 
молоді і спорту міської ради – 1776066 грн., з них на  завершення капітального 
ремонту покрівлі спортивного залу Бережанської  ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 –    

458000  грн.,  капітальний ремонт (зі заміною мереж)  ясельної групи в ЗДО 
«Ромашка» - 167400 грн. та інші. 

Значна частина видатків спеціального фонду запланована для виконання 
договору про спільну діяльність з Нараївською територіальною громадою в 
сумі 300000 грн. 
       У додатку до звіту про виконання бюджету Бережанської міської 
територіальної громади за 9 місяців 2021 року детально відображено видатки за 
напрямками їх спрямування та узагальнені дані по доходах міського бюджету.  
 

Начальник  «Фінансового управління» 

міської ради                                                                   Олег ТИМАНСЬКИЙ 
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