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Бережанська міська рада  

VІIІ скликання 

ХVІ сесія 

(__ засідання)  

 

                                 РІШ ЕН НЯ  
                                                          

             
____ __________  2021 року  м. Бережани             ПРОЕКТ№666   
 

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), 

враховуючи розпорядження голови Тернопільської обласної державної 

адміністрації від 21 грудня 2021 року № 896/01.02-01 «Про схвалення проекту 

змін до обласного бюджету на 2021 рік», керуючись статтею 78 Бюджетного 

кодексу України, пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  сесія Бережанської міської ради 

 

                                   В И Р І Ш И Л А: 

 

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

сумі 267,3 тис. грн. за рахунок: 

Зменшення: 
- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету (41051400) 

267,3 тис. грн. 

 

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

сумі 267,3 тис. грн. 

2.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Зменшити асигнування на:     267,3 тис. грн. 

 з них на:  
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  поточні видатки    267,3 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»  
          (субвенційні кошти) 

267,3 тис. грн. 

 
 3. 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.  

 4.  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 
(код бюджету) 

 

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 

41051400 субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету  

-267300,0 

     19100000000 Тернопільський обласний бюджет   -267300,0 

                                                      II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 
 

X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:         -267300,0 

X загальний фонд        -267300,0 

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: 0,0     

X X загальний фонд                

X X спеціальний фонд 
 

                  

            Секретар міської ради                                                                                 Ірина  ЗАГНІЙНА 
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