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Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XVIII сесія  

(I засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

  ____________ 2022 року                  м. Бережани                         ПРОЕКТ №734  

 

Про внесення змін до бюджету Бережанської  

міської територіальної громади  на 2022 рік 

 

Розглянувши пропозиції та висновки постійної комісії Бережанської з 

питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, 

контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, 

підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму щодо 

внесення змін до бюджету Бережанської міської територіальної громади, 

затвердженого рішенням сесії Бережанської міської ради від 17 грудня 2021 

року № 534 «Про бюджет Бережанської міської територіальної громади на 

2022 рік»  (протокол № 2 від 02 лютого 2022 року та протокол № 3 від 04 

лютого 2022 року), 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.  Спрямувати на видатки міського бюджету на 2022 рік 6906,837 тис. грн. 

вільного залишку бюджетних коштів загального фонду  станом на 01 січня 2022 

року, а саме: 

 за рахунок залишку субвенційних коштів – 5136,737 тис. грн.: 

          - на видатки загального фонду бюджету в сумі 3917,478 тис. грн., 

          - на видатки спеціального фонду бюджету (передача коштів із загального 

фонду до спеціального фонду бюджету) в сумі 1219,259 тис. грн. 

 за рахунок залишку власних коштів міського бюджету - 1770,1 тис. 

грн.: 

          - на видатки загального фонду бюджету в сумі 394,223 тис. грн., 

          - на видатки спеціального фонду бюджету (передача коштів із загального 

фонду до спеціального фонду бюджету) в сумі 1375,877 тис. грн. 

 

 2.  Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2022 

рік в сумі 4311,701 тис. грн. 
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.1. 

 Збільшити асигнування на:     227,9 тис. 

грн. 

 з них на:  

  поточні видатки    227,9 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 0112152 «Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я»  

    150,0 тис. 

грн. 

 КПКВ 0115041 «Утримання та фінансова 

підтримка спортивних споруд» 

      28,0 тис. 

грн. 

2

.2. 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

2

.2.1. 
Збільшити асигнування на: 
за рахунок залишку субвенційних коштів : 

3917,478 

тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці 3917,478ти

с.грн 
 КПКВ 0611061 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти»        
(освітня субвенція) 

  3738,521 

тис.грн. 

 КПКВ 0611210 «Надання освіти за рахунок 

залишку коштів за субвенцією з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами» (субвенційні 

кошти) 

178,957 тис. 

грн. 

2

.2.2. 
Збільшити асигнування на: 
за рахунок залишку власних коштів міського бюджету : 

    149,9 тис. 

грн. 

 з них на:  

  поточні видатки    149,9 тис. 

грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»      43,0 

тис.грн.     

 КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти»  

   106,9 

тис.грн.     

2

.3. 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

 

 Збільшити асигнування на:     16,423 

тис. грн. 

 з них на:  
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  поточні видатки 16,423 тис. 

грн. 

 КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів»  

 16,423 тис. 

грн. 

 

      3.  Збільшити обсяг видатків  спеціального фонду міського бюджету на 

2022  рік в сумі 2595,136 тис. грн. за рахунок передачі вільного залишку 

бюджетних коштів загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду, а саме: 

          -   залишок коштів субвенції на соціально - економічний розвиток 

окремих територій в сумі 1128,398 тис. грн., 

          -  залишок коштів субвенції на надання підтримки особам з 

особливими  освітніми потребами в сумі 90,861 тис. грн., 

          -   вільний залишок місцевих коштів в сумі 1375,877 тис. грн., а саме: 

 

3

.1. 

Бережанська міська рада  

3

.1.1 
Збільшити асигнування на: 
за рахунок залишку субвенційних коштів : 

 1128,398 

тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки  1128,398 

тис. грн. 

 КПКВ 0117363 «Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій»           
          (субвенційні кошти на галузь охорони здоров’я)  

 1128,398 

тис. грн. 

3

.1.2 
Збільшити асигнування на: 
за рахунок залишку власних коштів міського бюджету : 

  1083,0 тис. 

грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки  1083,0 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» 

63,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116030  «Організація благоустрою 

населених пунктів»  

   1020,0 тис. 

грн. 

3

.2. 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

3

.2.1 
Збільшити асигнування на: 
за рахунок залишку субвенційних коштів : 

90,861 тис. 

грн. 

 з них на:  
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  капітальні видатки  90,861 тис. 

грн. 

 КПКВ 0611210 «Надання освіти за рахунок 

залишку коштів за субвенцією з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами» (субвенційні 

кошти) 

90,861 тис. 

грн. 

3

.2.2 
Збільшити асигнування на: 
за рахунок залишку місцевих коштів : 

    269,3 тис. 

грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки  269,3 тис. 

грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»  

 

   239,3 тис. 

грн.     
 КПКВ 0615031 «Утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл»  

    30,0 тис. 

грн. 

3

.3. 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

 

 Збільшити асигнування на:     23,577 тис. 

грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки  23,577 тис. 

грн. 

 КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців 

i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів»  

 23,577 тис. 

грн. 

 

4.   Внести зміни до фінансування бюджету Бережанської міської 

територіальної громади на 2022 рік  (додаток 2 до рішення Бережанської 

міської ради від 17 грудня 2021 року № 534 «Про бюджет Бережанської 

міської територіальної громади на 2022 рік»), згідно з додатком 1. 

  

 5.  Внести зміни до розподілу видатків бюджету Бережанської міської 

територіальної громади на 2022 рік  (додаток 3 до рішення Бережанської 

міської ради від 17 грудня 2021 року № 534 «Про бюджет Бережанської 

міської територіальної громади на 2022 рік»), згідно з додатком 2, а саме: 

            -  кошти субвенції на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами, які отримані з обласного бюджету як 

капітальний трансферт, в сумі 100,6 тис. грн., які заплановані за кодом 

програмної класифікації 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» перенести на код програмної 

класифікації  видатків 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами»; 
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          - спрямування вільного залишку бюджетних коштів бюджету 

Бережанської міської територіальної громади, передбачених пунктами 2-3 

даного рішення. 

 

 6.  Внести зміни до обсягів капітальних вкладень бюджету у розрізі 

інвестиційних проектів на 2022 рік  (додаток 6 до рішення Бережанської міської 

ради від 17 грудня 2021 року № 534 «Про бюджет Бережанської міської 

територіальної громади на 2022 рік»), згідно з додатком 3. 

  

 7. Внести зміни до розподілу витрат бюджету Бережанської міської 

територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм на 2022 

рік  (додаток 7 до рішення Бережанської міської ради від 17 грудня 2021 року 

№ 534 «Про бюджет Бережанської міської територіальної громади на 2022 

рік»), згідно з додатком 4.  

 

 8.   Додатки 1- 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 9.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 

міського голови відповідно до їх функціональних обов’язків та постійну 

комісію міської ради з питань бюджету та фінансів. 

 

 

 

     МІСЬКИЙ ГОЛОВА                     Ростислав  БОРТНИК 

        
   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


