
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання 

ХІV сесія 

(__ засідання)  

 

РІШ ЕН НЯ  
                                                           

____  ____________  2021 року       м. Бережани                ПРОЕКТ  № 487  
 

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 №____ від 04 листопада 2021р.), враховуючи розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 року № 1337-р «Деякі питання 

розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих 

територій», керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 

частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сесія Бережанської міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

сумі 1344,72+1130,0 тис. грн. за рахунок: 

 
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій 

1344,72 тис. грн. 

- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку 

інших ніж заробітна плата (11010400) 

350,0 тис. грн. 

- акцизного податку з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції). (14020000) Пальне 
(14021900) 

200,0 тис. грн. 

- акцизного податку з ввезених на митну територію 480,0 тис. грн. 



України підакцизних товарів (продукції) 

(14030000.) Пальне (14031900)  
- акцизного податку з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів (14040000)  

100,0 тис. грн. 

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

сумі 1344,72+1130,0 тис. грн. 

2.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на:     425,0 тис. грн. 

 з них на:  

  комунальні послуги та енергоносії     26,9 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» 

    26,9 тис. грн. 

  поточні видатки    398,1 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» 

      78,1 тис. грн. 

 КПКВ 0112010  «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню»  

   150,0  тис. грн. 

 КПКВ 0113112  «Заходи державної політики з питань 

дітей та їх соціального захисту»  

     20,0  тис. грн. 

 КПКВ 0115041 «Утримання та фінансова підтримка 

спортивних споруд»  

     50,0  тис. грн. 

 КПКВ 0116013 «Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного господарства» 

   100,0  тис. грн. 

2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на:     183,8 тис. грн. 

 з них на:  

  комунальні послуги та енергоносії     100,0 тис. грн.. 

 КПКВ  0611010 «Надання дошкільної освіти»      40,0 тис. грн. 

 КПКВ  0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти» 

     60,0 тис. грн. 

  поточні видатки     83,8 тис. грн. 

 КПКВ  0610160 «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах» 

      15,0 тис. грн. 



 КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти»  

    68,8 тис. грн. 

2.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на:    200,0 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці    200,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»        140,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти 

мистецькими школами»  

      60,0 тис. грн. 

2.4. «Фінансове управління» Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на:    321,2 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні трансферти    321,2 тис. грн. 

 КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

(Саранчуківській ТГ на утримання підопічних у 

стаціонарному геріатричному відділенні) 

    200,0 тис. грн. 

 КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

(обласний бюджет: для спів фінансування придбання 

ноутбуків) 

    96,2 тис. грн. 

 КПКВ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів»   
           (в/ч А0734)  

     25,0 тис. грн. 

 

       3.  Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної класифікації видатків спеціального фонду міського бюджету 

на 2021 рік: 

3.1. Бережанська міська рада       

 Збільшити асигнування на:      96,2 тис. грн. 

 з них на:  
  капітальні видатки        4,9 тис. грн. 

 КПКВ 0117350 «Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації)»  

       4,9 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» 

     49,9 тис. грн. 

 КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів»  

       41,4 тис. грн. 



3.2. «Фінансове управління» Бережанської міської 

ради 

 

 Зменшити асигнування на:      96,2 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні трансферти        96,2 тис. грн. 

 КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 
(обласний бюджет: для спів фінансування придбання 

ноутбуків) 

       96,2 тис. грн. 

4.   Збільшити обсяг видатків  спеціального фонду міського бюджету на 2021  

рік в сумі 1344,72 тис. грн. за рахунок: 

       -  передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку  (спеціального   

фонду (субвенція на соціально-економічний розвиток), в сумі 1344,72 тис. грн., 

         а саме: 

4.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на:    1094,72 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки    1094,72 тис. грн. 

 КПКВ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій»           
          (субвенційні кошти)  

    1094,72 тис. грн. 

 4.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на:      250,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки    250,0 тис. грн. 

 КПКВ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій»          
(субвенційні кошти)  

    250,0 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.  

   5.  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. 

  6. 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.          

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

між Бережанською міською радою та Саранчуківською сільською радою  

щодо передачі з бюджету Бережанської міської територіальної громади до 

Саранчуківського сільського бюджету у вигляді міжбюджетного 

трансферту, а саме передачі іншої субвенції з місцевого бюджету згідно 

договору, що додається. 

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

укладений між Бережанською міською радою та Тернопільською обласною 

радою  щодо передачі з бюджету Бережанської міської територіальної 

громади до Тернопільського обласного бюджету 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 
       


