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Бере жансь ка  м ісь ка  рада  

VIII скликання 

XV сесія 

(__ засідання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

____ __________ 2021року                    м. Бережани                          ПРОЕКТ №574 
 

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 (протокол  №31 від ) 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 № 31 від 03 грудня 2021р.), враховуючи 
розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 
01 грудня 2021 року № 735/01.02-01 «Про схвалення проекту змін до 
обласного бюджету на 2021 рік», 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 1770,722 тис. грн. за рахунок: 

Збільшення: 
- субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її проведення, у 
здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 

680,922 тис. грн. 
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перебуваючи безпосередньо в районах та у період 
здійснення зазначених заходів, та визнані особами з 
інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до 
пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками 
бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини 
першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», та які 
потребують поліпшення житлових умов за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету 

(41050600) 
- податку на доходи фізичних осіб з грошового 

забезпечення, грошових винагород та інших виплат, 
одержаних військовослужбовцями та особами 
рядового і начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами (11010200) 

       107,3 тис. грн. 

- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку 
інших ніж заробітна плата (11010400) 

355,0 тис. грн. 

- рентної плати за користування надрами для 
видобування корисних копалин місцевого значення 

(13040100) 

74,5 тис. грн. 

- акцизного податку з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції). (14020000) Пальне 
(14021900) 

100,0 тис. грн. 

- акцизного податку з ввезених на митну територію 
України підакцизних товарів (продукції) 

(14030000.) Пальне (14031900)  

430,0 тис. грн. 

- акцизного податку з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів (14040000)  

173,0 тис. грн. 

- адміністративних штрафів та інших санкцій (21081100) 56,5 тис. грн. 
- адміністративних штрафів та штрафних санкцій за 

порушення законодавства у сфері виробництва та 

обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

(21081500) 

61,0 тис. грн. 

- надходжень від орендної плати за користування 
майновим комплексом та іншим майном, що 
перебуває в комунальній власності (22080400) 

37,5 тис. грн. 

- інших надходжень (24060300) 45,0 тис. грн. 
- коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках 

державної та комунальної власності, які не надані у 
користування та не передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, використання не за цільовим 
призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого 
шару ґрунту) без спеціального дозволу; 

38,2 тис. грн. 
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відшкодування збитків за погіршення якості 
ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у 
зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних 
ділянок (24062200) 

- коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, 
спадкового майна, майна, одержаного територіальною 
громадою в порядку спадкування чи дарування, а 
також валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі (31010200) 

13,0 тис. грн. 

     Зменшення: 
- рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування (13010100) 

398,0 тис. грн. 

- рентної плати за користування надрами для 
видобування інших корисних копалин 
загальнодержавного значення (13030100) 

3,2 тис. грн. 

 

      2.  Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2021 рік в 
сумі 889,9 тис. грн. 

2.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на:     524,9 тис. грн. 
 з них на:  

  комунальні послуги та енергоносії     49,9 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. 

  поточні видатки   475,0 тис. грн. 
 КПКВ 0112010  «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню»  
   200,0  тис. грн. 

 КПКВ 0112111  «Первинна медична допомога 
населенню, що надається центрами первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги»  

    30,0  тис. грн. 

 КПКВ 0115041 «Утримання та фінансова підтримка 
спортивних споруд»  

     30,0  тис. грн. 

 КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених 
пунктів» (МКП «Господар») 

     45,0  тис. грн. 

 КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених 
пунктів» (міська рада) 

     50,0  тис. грн. 

 КПКВ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення» 

     35,0 тис. грн.  

 КПКВ 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий 
проїзд автомобільним транспортом окремим 

      60,0 тис. грн. 
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категоріям громадян» 

 КПКВ 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства»  
25,0 тис. грн. 

2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 
ради 

 

 Збільшити асигнування на:     85,0 тис. грн. 
 з них на:  

  поточні видатки     85,0 тис. грн. 
 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»      36,0 тис. грн.     
 КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти»  
   49,0 тис. грн.     

2.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 
міської ради 

 

 Збільшити асигнування на:    130,0 тис. грн. 
 з них на:  

  оплата праці    130,0 тис. грн. 
 КПКВ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти 

мистецькими школами»  
    130,0 тис. грн. 

2.4. «Фінансове управління» Бережанської міської 
ради 

 

 Збільшити асигнування на:    150,0 тис. грн. 
 з них на:  

  поточні трансферти    110,0 тис. грн. 
 КПКВ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіонів»   

           (відділ поліції № 1 в м. Бережани – 35,0 тис. грн.,  
пожежна – 75,0 тис. грн.)  

    110,0 тис. грн. 

  капітальні трансферти     40,0 тис. грн. 
 КПКВ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіонів»   

           (відділ поліції № 1 в м. Бережани - відеокамера)  

     40,0 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:    111,0 тис. грн. 
 з них на:  

  оплата праці      90,0 тис. грн. 
 КПКВ 0110150  «Організаційне, інформаційно-      90,0 тис. грн. 
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аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, районної 
у місті ради (у разі її створення), міської, 
селищної, сільської рад» 

  поточні видатки      21,0 тис. грн. 
 КПКВ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв`язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю»  

       21,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:   111,0 тис. грн. 
 з них на:  

  оплата праці      21,0 тис. грн. 
 КПКВ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв`язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю»  

     21,0 тис. грн. 

  поточні видатки      90,0 тис. грн. 
 КПКВ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства»  
     90,0  тис. грн. 

3.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 
ради 

 

 Зменшити асигнування на: 108,776 тис.грн. 
 з них на:  

  поточні видатки 108,776 тис.грн. 
       КПКВ  0611142 «Інші програми та заходи у сфері 

освіти»  
    3,62 тис. грн. 

 КПКВ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого 
бюджету»  

     1,69 тис. грн. 

 К КПКВ 0611181 «Співфінансування заходів, що 
реалізуються за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти `Нова українська школа»  

     10,347 тис. грн. 

 КПКВ 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам»  

     93,119 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:   5,31 тис. грн. 
 з них на:  

  оплата праці      3,41 тис. грн. 



 - 6 - 

 КПКВ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого 
бюджету»  

     3,41 тис. грн. 

  поточні видатки       1,9 тис. грн. 
 КПКВ 0613131 «Виконання заходів, спрямованих на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам»  

     1,9 тис. грн. 

3.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 
міської ради 

 

 Зменшити асигнування на: 273,4 тис. грн. 
 з них на:  

  оплата праці    176,0 тис. грн. 
 КПКВ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок»  
       90,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i 
будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 
iнших клубних закладів»  

       86,0 тис. грн. 

  поточні видатки      97,4 тис. грн. 
 КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»         25,3 тис. грн. 
 КПКВ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок»  
       2,3 тис. грн. 

 КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i 
будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 
iнших клубних закладів»  

       55,6 тис. грн. 

 КПКВ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти 
мистецькими школами»  

       10,9 тис. грн. 

 КПКВ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів 
в галузі культури і мистецтва»  

       3,3 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:    273,4 тис. грн. 
 з них на:  

  оплата праці    263,4 тис. грн. 
 КПКВ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах»  

       68,1 тис. грн. 

 КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»         112,0 тис. грн. 
 КПКВ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти 

мистецькими школами»  
       45,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів 
в галузі культури і мистецтва»  

       38,3 тис. грн. 

  комунальні послуги та енергоносії      10,0 тис. грн. 
 КПКВ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній        1,0 тис. грн. 
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сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах»  

 КПКВ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти 
мистецькими школами»  

       6,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»         2,0 тис. грн. 
 КПКВ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок»  
       1,0 тис. грн. 

 

4.  Затвердити перерозподіл коштів за кодами дохідної частини бюджету 

спеціального фонду міського бюджету на 2021 рік, а саме: 
Зменшити: 

- кошти від відчуження майна, що належить Автономній 
Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній 
власності  (31030000) 

300,0 тис. грн. 

Збільшити: 
- кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній власності, та 
земельних ділянок, які знаходяться на території 
Автономної Республіки Крим  (33010100) 

300,0 тис. грн. 

 

5.  Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 
економічної класифікації видатків спеціального фонду міського бюджету 
на 2021 рік: 

 5.1. Бережанська міська рада  

 Зменшити асигнування на:      78,7 тис. грн. 
 з них на:  
  капітальні видатки      78,7 тис. грн. 

 КПКВ 0117330  «Будівництво інших об’єктів    
комунальної власності»  

         3,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених 
пунктів»  

       75,7 тис. грн. 

 5.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 
ради 

 

 Збільшити асигнування на:       78,7 тис. грн. 
 з них на:  

  капітальні видатки     78,7 тис. грн. 
 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»       11,0 тис. грн. 

 КПКВ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій»          
(оплата документації за місцеві кошти – ремонт ЗОШ № 3)  

   18,3 тис. грн. 

 КПКВ 0617361 «Співфінансування інвестиційних    49,4 тис. грн. 
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проектів, що реалізуються за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку» 
(перерахунок кошторису будівництва спорткомплексу) 

 

6.   Збільшити обсяг видатків  спеціального фонду міського бюджету на 2021  
рік в сумі 984,288 тис. грн. за рахунок: 

       -  передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального   
фонду (соціальна субвенція), в сумі 680,922 тис. грн., 

     -  передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального   
фонду (перерозподіл призначень), в сумі 103,466 тис. грн.,  

     -  передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального   
фонду (перевиконання дохідної частини бюджету ЗФ), в сумі 199,9 тис. грн.,  

а саме: 
6.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на:    880,822 тис. грн. 
 з них на:  

  капітальні видатки    880,822 тис. грн.
 КПКВ 0113222  «Грошова компенсація за належні для 

отримання жилі приміщення для внутрішньо 
переміщених осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України 
і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо в 
районах антитерористичної операції у період її 
проведення, у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, 
перебуваючи безпосередньо в районах та у 
період здійснення зазначених заходів, та 
визнані особами з інвалідністю внаслідок війни 
ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини 
другої статті 7 або учасниками бойових дій 
відповідно до пунктів 19-20 частини першої 
статті 6 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», та які 
потребують поліпшення житлових умов» 
(субвенційні кошти) 

  680,922 тис. грн. 

 КПКВ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері 
охорони здоров`я»  

    150,0 тис. грн. 

 КПКВ 0117350 «Розроблення схем планування та 
забудови територій (містобудівної 
документації)»  

       49,9 тис. грн. 
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 6.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 
міської ради 

 

 Збільшити асигнування на:   103,466 тис. грн. 
 з них на:  

  капітальні видатки 103,466тис. грн. 
 К КПКВ 0611181 «Співфінансування заходів, що 

реалізуються за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти `Нова українська школа»  

     10,347 тис. грн. 

 КПКВ 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам»  

     93,119 тис. грн. 

 

  7. 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.  

   8.  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. 

  9. 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. 

  10.  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 984,288 тис. 
грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 984,288 тис. грн., в тому 
числі бюджет розвитку – 984,288 тис. грн. 

  11.  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 ___ _______ 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 

41050600 Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених 
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у 
період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю 
внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 
7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої 
статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  

680922,0 

     19100000000 Тернопільський обласний бюджет  680922,0 

                                                      II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

 

X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:     680922,0 

X загальний фонд     680922,0 

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 

3719800 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

150000,0 

   
поточний 
трансферт 

         99000000000  

 

Державний бюджет 

 (для 7 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС )  
75000,0 

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


      99000000000 
 

 Державний бюджет 

( для  відділу поліції № 1 в м. Бережани) 
35000,0 

   
капітальний 
трансферт 

      99000000000 
 

 Державний бюджет 

( для  відділу поліції № 1 в м. Бережани) 
40000,0 

                                                          

                                                      II. Трансферти із спеціального фонду бюджету 

    

X X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 150000,0     

X X загальний фонд        150000,0 

X X спеціальний фонд 
 

                   

                  Секретар міської ради                                                                       Ірина  ЗАГНІЙНА 



Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 
програ
мної 

класифі
кації 

видаткі
в та 

кредиту

Код 
Функціо
нальної 
класифі

кації 
видаткі

в та 
кредиту
вання 

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

Загал
ьна 

трива
лість 
будів
ницт

ва 
(рік 

Зага
льна 
варті
сть 

будів
ницт
ва,  

грив

Рівен
ь 

вико
нанн

я 
робіт 

на 
поча

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку,які 
спрямовуються 
на будівництво 

об'єкта у 
бюджетному 

періоді,  

Рівен
ь 

будів
ельно

ї 
готов
ності  
об'єкт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Бережанська міська рада 802122,0

0110000 Бережанська міська рада 802122,0

0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я Капітальні видатки 150000,0

0113222 3222 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення 
для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у 
період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та 
у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з 
інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 
частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до 
пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують 
поліпшення житлових умов» (субвенційні кошти)

Капітальні видатки 680922,0

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 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 
програ
мної 

класифі
кації 

видаткі
в та 

кредиту

Код 
Функціо
нальної 
класифі

кації 
видаткі

в та 
кредиту
вання 

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

Загал
ьна 

трива
лість 
будів
ницт

ва 
(рік 

Зага
льна 
варті
сть 

будів
ницт
ва,  

грив

Рівен
ь 

вико
нанн

я 
робіт 

на 
поча

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку,які 
спрямовуються 
на будівництво 

об'єкта у 
бюджетному 

періоді,  

Рівен
ь 

будів
ельно

ї 
готов
ності  
об'єкт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки -75700,0

0117330 7330 0443 Будівництво інших об’єктів    комунальної власності Капітальні видатки -3000,0

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації) Капітальні видатки 49900,0

0600000
Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 
ради 182166,0

0610000
Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 
ради 182166,0

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки                                                                               
( придбання холодильної камери) 

11000,0

0611181 1181 0990

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

Капітальні видатки                                                                               
( придбання для НУШ) 

10347,0

0611182 1182 0990

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

Капітальні видатки                                                                               
( придбання для НУШ) 

93119,0

0617361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку

Капітальні видатки                                                                               
( перерахунок кошторису будівництва 
спорткомплексу) 

49400,0



Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 
програ
мної 

класифі
кації 

видаткі
в та 

кредиту

Код 
Функціо
нальної 
класифі

кації 
видаткі

в та 
кредиту
вання 

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

Загал
ьна 

трива
лість 
будів
ницт

ва 
(рік 

Зага
льна 
варті
сть 

будів
ницт
ва,  

грив

Рівен
ь 

вико
нанн

я 
робіт 

на 
поча

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку,які 
спрямовуються 
на будівництво 

об'єкта у 
бюджетному 

періоді,  

Рівен
ь 

будів
ельно

ї 
готов
ності  
об'єкт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0617363 7363 0490

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

Капітальні видатки                                                                              
( місцеві кошти: оплата документації для проекту 
"Капітальний ремонт із впровадженням 
енергозберігаючих технологій із заміною вікон та 
дверей Бережанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 по вул. 
Садова, 5, в м. Бережани Тернопільської області") 

18300,0

ВСЬОГО 984288,0

Ірина  ЗАГНІЙНАСекретар міської ради 



усього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Бережанська міська рада 335000,0 185000,0 150000,0 150000,0

0110000 Бережанська міська рада 335000,0 185000,0 150000,0 150000,0

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 
охорони здоровя

Програма розвитку та підтримки 
комунальних закладів охорони 
здоровя Бережанської міської ради на 
2021 рік

рішення сесії 
№ 36  від 
21.12.20р. (зі 
змінами)

150000,0 150000,0 150000,0

Програма надання адресної грошової допомоги 
жителям с.Павлів Курянівської сільської ради 
Бережанського району Тернопільської області 
на 2021-2023 роки

рішення сесії 
№ 33  від 
21.12.20р.

12000,0 12000,0

Комплексна програма соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення "Турбота" 
на 2021-2025 роки

рішення сесії 
№ 37  від 
21.12.20р.

23000,0 23000,0

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

              Додаток 3
до рішення від ____ ______ 2021 року №       "Про 

внесення змін до бюджету Бережанської 
міської територіальної громади  на 2021 рік"

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

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

Код 
Програмної 
класифікаці
ї видатків та 
кредитуван
ня місцевих 
бюджетів

Код 
Типово

ї 
програ
мної 

класиф
ікації 

Код 
Функці
онально

ї 
класифі

кації 
видаткі

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

Найменування місцевої / регіональної 
програми

Дата і номер 
документа, 

яким  
затверджено 

місцеву 
регіональну 

Усього

19548000000

               (код бюджету)



усього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд
Код 

Програмної 
класифікаці
ї видатків та 
кредитуван
ня місцевих 
бюджетів

Код 
Типово

ї 
програ
мної 

класиф
ікації 

Код 
Функці
онально

ї 
класифі

кації 
видаткі

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

Найменування місцевої / регіональної 
програми

Дата і номер 
документа, 

яким  
затверджено 

місцеву 
регіональну 

Усього

0113033 3033 1070

Компенсаційні виплати на 
пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям 
громадян

Програма фінансування видатків на 
компенсаційні виплати за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян 
Бережанської міської територіальної 
громади автомобільним транспортом на 
автобусних маршрутах загального 
користування на 2021 рік

рішення сесії № 
127 від 
25.02.2021 р.

60000,0 60000,0

0116013 6013 0620

Забезпечення діяльності 
водопровідно-каналізаційного 
господарства

Програма фінансової  підтримки 
комунальних підприємств міста Бережани 
на 2019-2021 роки

рішення сесії 
міської ради 
№ 1205 від 
24.01.19р. (зі 
змінами)

90000,0 90000,0

0600000
Відділ освіти, молоді і спорту 
Бережанської міської ради 1900,0 1900,0

0610000
Відділ освіти, молоді і спорту 
Бережанської міської ради 1900,0 1900,0

0613131 3131 1040

Здійснення заходів та 
реалізація проектів на 
виконання Державної цільової 
соціальної програми `Молодь 
України`

Міська програма "Молодь. 
Бережани" на 2021-2025 роки

рішення сесії 
№ 39  від 
21.12.20р.

1900,0 1900,0

3700000
"Фінансове управління" 
Бережанської міської ради 150000,0 150000,0

3710000
"Фінансове управління" 
Бережанської міської ради 150000,0 150000,0

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на 
виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

Комплексна програма розвитку 
цивільного захисту Бережанської міської 
територіальної громади на 2021-2025 
роки

рішення сесії 
міської ради 
№ 149 від 
02.03.21р. 

75000,0 75000,0



усього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд
Код 

Програмної 
класифікаці
ї видатків та 
кредитуван
ня місцевих 
бюджетів

Код 
Типово

ї 
програ
мної 

класиф
ікації 

Код 
Функці
онально

ї 
класифі

кації 
видаткі

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

Найменування місцевої / регіональної 
програми

Дата і номер 
документа, 

яким  
затверджено 

місцеву 
регіональну 

Усього

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на 
виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

 Програма сприяння
поліції у підвищенні рівня безпеки
громадян на території Бережанської
міської територіальної громади
Тернопільської області на 2021-2023
роки

рішення сесії 
міської ради 
№ 151 від 
02.03.21р. 

75000,0 75000,0

486900,0 336900,0 150000,0 150000,0

Секретар міської ради Ірина  ЗАГНІЙНА
Всього
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