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                   Про затвердження звіту про виконання  бюджету 
Бережанської міської територіальної громади за 2021 рік 

 

 Керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, враховуючи 
рішення виконавчого комітету від   10 лютого 2022 року №____    «Про 
внесення на розгляд сесії Бережанської міської ради проєкту рішення «Про 
затвердження звіту про виконання бюджету Бережанської міської 
територіальної громади за 2021 рік», враховуючи      пропозиції постійної комісії  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 (протокол №1  
від 02.02.2022року), 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 2021 рік з такими показниками: 

- дохідної частини міського бюджету в  сумі  194 826 484,22 грн. (сто 
дев’яносто чотири мільйони вісімсот двадцять шість тисяч чотириста вісімдесят 
чотири гривні 22 коп.), в тому числі: 

загального фонду –  у сумі  191 841 364,75 грн. (сто дев’яносто один 
мільйон вісімсот сорок одна тисяча триста шістдесят чотири гривні 75 коп.);   

 спеціального фонду – у сумі 2 985 119,47 грн. (два мільйони дев’ятсот 
вісімдесят п’ять тисяч сто дев’ятнадцять гривень 47 коп.)   

- видаткової частини міського бюджету в сумі 190 641 271,85 грн. (сто 
дев’яносто мільйонів шістсот сорок одна тисяча двісті сімдесят одна гривня 85 
коп.), в тому числі: 

загального фонду – у сумі 183 145 398,39 грн. (сто вісімдесят три мільйони 
сто сорок п’ять тисяч триста дев’яносто вісім гривень 39 коп.); 

спеціального фонду – у сумі 7 495 873,46 грн. (сім мільйонів чотириста 
дев’яносто п’ять тисяч вісімсот сімдесят три гривні 46 коп.).  



2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
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. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                    Ростислав  БОРТНИК 



Довідка 

 про виконання бюджету Бережанської міської територіальної громади  
за 2021 рік 

 

        Міський бюджет за 2021 рік виконаний по доходах в сумі 194826,6 грн., в 
тому числі загального фонду в сумі 191841,4 тис. грн. та спеціального фонду в 
сумі 2985,1 тис. грн.; по видатках в сумі 190641,3 тис. грн., в тому числі 
загального фонду в сумі 183145,4 тис. грн. та спеціального фонду в сумі 7495,9 

тис. грн. 
         Із загальної суми доходів загального фонду міського бюджету за 2021 рік 

надійшло офіційних трансфертів  у  сумі 98449,6 тис. грн., у тому числі:  
 базова дотація – 23403,9 тис.  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 –  2478,7 тис. грн.;  

 дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 
опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які 
споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються 
за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету  – 1000,0 тис. грн.; 

 освітня субвенція з державного бюджету –  62994,1 тис. грн.; 
 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 2199,72 тис.грн.; 
 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі 

центрів надання адміністративних  послуг  – 573,97 тис.  грн.; 
 субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1999,0 тис. грн.; 
 субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету –  333,0 тис. грн.;  

 субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету» –  791,8 тис. грн.; 

 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, 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 – 680,9 тис. грн.; 

 субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету – 407,9 тис. грн.; 

 субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 
заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету – 825,7 тис. грн.; 

 інші субвенції з місцевого бюджету – 760,8 тис.  грн. ,  в т. ч. з бюджету 
Саранчуківської ОТГ – 470,0 тис. грн., Нараївської ОТГ – 161,9 тис. грн., з 
Тернопільського обласного бюджету – 128,9 тис. грн.4 

План власних надходжень міського бюджету виконано на 105,5 відсотка (при 
плані 88534,8 тис.  грн. надійшло 93391,8 тис. грн.), або на 4 857,0 тис. 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 63,2 відсотків. За звітній період надійшло 
58986,4 тис. грн. (106,2%), або на  3472,1 тис. грн. більше плану;  

-  внутрішні податки на товари та послуги виконано на 109,6%, при  
уточненому плані поступлень 5906,0 тис. грн. надійшло 6475,5 тис. грн., в тому 
числі: 
 акцизний  податок  з вироблених в Україні підакцизних товарів –               977,1 

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

товарів – 3320,0 тис. грн.;  
 акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання підакцизних 

товарів – 2178,4  грн.; 
- місцеві податки виконано на 103,7 відсотків, при плані поступлень 23323,0 

тис. грн. надійшло 24180, 8 тис.  грн., в тому числі: 
 від плати за землю надійшло 7117,1 тис. грн., при плані  7050,0 тис. грн.,  план 

виконаний на 100,95%;   

 від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  надійшло 
1552, 0 тис. грн., при плані   1443,0 тис. грн., виконання становить 107,6%;  

 єдиний податок виконано на 104,6 відсотки, при уточненому плані –     14830,0  

тис. грн. надійшло 15511,0 тис. грн.  
 

До спеціального фонду міського бюджету  за 2021 рік надійшло  2985,1  тис. 
грн., що становить 76,54 відсотка до планових показників, в т.ч. : 
 екологічного податку -  29,0 тис. грн.;  
  інші неподаткові надходження – 14,5 тис. грн.;  
 власні надходження бюджетних установ – 1428,5 тис.  грн.; 

 кошти від продажу землі – 1305,3 тис. грн.; 



 міжбюджетних трансфертів, а саме   іншої субвенції з місцевого бюджету (з 
Тернопільського обласного бюджету) – 55,0 тис. грн.;  

 кошти цільових фондів – 152,8 тис. грн. 
 

        Видатки загального фонду міського бюджету з врахуванням трансфертів з 
державного бюджету склали  183145,4 тис.  грн., або 96,3 відсотка до плану 

(190136,5 тис. грн.) 
      Найбільша питома вага видатків – 61,4 відсотків від загального обсягу видатків 
припадає на відділ освіти, молоді і спорту міської ради, а саме   112524,3 тис. грн., 
з них: на  загальноосвітні заклади освіти – 80376,5 тис. грн., дошкільну освіту – 

20496,5 тис. грн., позашкільну освіту –  3543,4 тис.  грн., ДЮСШ – 1730,2 тис. грн., 
міжшкільний навчально-виробничий комбінат – 1395,0 тис. грн., централізовану 
бухгалтерію  відділу – 1571,6 тис. грн., управління відділу освіти, молоді і спорту 
– 1642,6 тис. грн.,  забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру – 715,6 

тис. грн., забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних 
працівників – 779,5 тис. грн., програми і заходи у сфері освіти, молоді і спорту – 

273,4 тис. грн. (здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної 
соціальної програми «Молодь України» – 31,9 тис.грн., проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з олімпійських і не олімпійських видів спорту – 49,0 

тис. грн., інші програми – 192,5 тис. грн.). 
   Із загального фонду міського бюджету профінансовано також: 
 на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення  міської ради  видатки склали 18820,9 тис. грн.; 
 видатки по галузі охорони здоров’я  склали 5742,8 тис. грн., в тому числі на 

оплату спожитих енергоносіїв комунальне некомерційне підприємство 
«Бережанська центральна міська лікарня»   профінансовано у сумі          3335,0 

тис. грн., Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 
Бережанської міської ради –775,0  тис.грн., на забезпечення  централізованих 
заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 1002,9 тис.  
грн.,  на забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення – 

455,3 тис. грн.,  інші заходи міської програми розвитку та підтримки  

комунальних закладів охорони здоров’я Бережанської міської ради –       174,6 

тис.  грн.; 
 по відділу  культури, туризму та релігій міської ради видатки склали   19702, 6 

тис. грн., з них на школи естетичного виховання дітей –  8349,2 тис.  грн., 
забезпечення діяльності бібліотек – 3428,9 тис. грн., забезпечення діяльності 
музеїв – 1821,0 тис. грн., забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів – 4268,5 тис. грн.; управління відділу культури, туризму та релігій -  

777,4 тис.  грн., централізованої бухгалтерії – 875,2 тис. грн., на міські 
програми і заходи у галузі культури і мистецтва 182,4 тис. грн. 

 видатки на забезпечення «Фінансове управління» Бережанської міської ради 
склали  1691,4  тис. грн.; 

 видики на утримання КП  «СПОРТРЕСУРС» Бережанської міської ради 
склали  1455,6 тис.    грн.; 

 видатки на територіальний центр соціального обслуговування (надання) 
соціальних послуг склали 3708,5 тис.  грн.; 



 на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян  профінансовано  360,0 тис. 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 – 311,8 тис.  грн.; 

 заходи державної політики  з питань дітей та їх соціального захисту –        49,5 

тис. грн.; 
 на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку –   36,5 

тис. грн.; 
 на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  (за 

місцеві кошти) – 583,6 тис. грн.,  в т.ч.: 
 на реалізацію міської програми «Турбота» (виплати одноразової 

допомоги одиноким громадянам, які тимчасово потрапили в 
матеріальну скруту) - 66,2 тис. грн.; 

 на реалізацію  програми стимулювання громадян до військової служби 
за контрактом – 90,0 тис. грн.; 

 на реалізацію  програми надання адресної грошової допомоги жителям 
с. Павлів Нараівської ОТГ, затвердженої рішенням сесії міської ради    № 
33 від 21.12.2020 року – 371,3 тис. грн.; 

 на реалізацію  програми «Ветеран» – 31,7 тис. грн.. (для ветеранів війни 
– 1,0 тис. грн., ветеранів ОУН-УПА – 4,0 тис. грн.., постраждалим на 
ЧАЕС – 11,7 тис. грн.., членам спілки Афганістану – 15,0 тис. грн.; 

 виплачено на поховання безрідних чи непрацюючих 24,4 тис. грн.; 
 за рахунок субвенції  з обласного бюджету на видатки з соціального захисту 

населення  використано 128,9 тис. грн., в т.ч.: 
 на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи   -  20,5 тис.  грн.; 
 на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, 

технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне 
обслуговування -  5,8 тис. грн.; 

 інші на видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»  –     

64,2 тис.  грн. ( для виплати доплати до пенсії ветеранам ОУН-УПА – 

44,0 тис. грн., виплати щомісячної допомоги членам сімей загиблих в 
Авганістані – 19,2 тис. грн.., почтовий збір – 1.0 тис. грн.); 

 інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 
(надання допомоги учасникам антитерористичної операції, операції 
об’єднаних сил, їх сім’ям, членам сімей Героїв Небесної сотні, сім’ям 
загиблих (померлих, зниклих безвісти) учасників антитерористичної 
операції, мобілізованим особам) – 38,4 тис. грн.; 

 на здійснення заходів із землеустрою видатки склали   95,7 тис.  грн.; 
 на організацію благоустрою населених пунктів профінансовано 7288,9 тис.  

грн., з них КП «Господар» - 6990,1 тис. грн., міську раду – 238,8 тис. грн.;  

 на утримання доріг КП «Господар» профінансовано  у сумі  2634,3 тис.  грн.;  



 КП  «Добробут» на виконання програми фінансової підтримки комунальних 
підприємств  м. Бережани на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням сесії 
міської ради № 1205 від 24.01.2019, профінансовано  у сумі 799,5 тис.  грн.; 

 КП  «Майновик» Бережанської міської ради на виконання програми 
фінансової підтримки підприємства   на 2021 рік, затвердженої рішенням сесії 
міської ради від 03.06.2021 № 272, профінансовано у сумі  91,0 тис.грн.; 

 сплачено членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування – 

27,2 тис. грн.; 
 на співфінансування інвестиційних проектів, а саме на будівництво 

спортивного комплексу по вул. І.Франка, 8 в м. Бережани  – 3500,0  тис. грн.;       
   передано іншим бюджетам субвенції на суму  2977,4 тис. грн., в т.ч.: 

- Тернопільському районному бюджету на утримання Територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Бережанського району  який ліквідовувався у 2021 році  –  481,3 тис. 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»  – 800,0 тис. грн.; 
- Тернопільському обласному бюджету  1696,1 тис. грн., з них: 
 на реконструкцію приймально-діагностичного відділення по              вул. 

Б.Хмельницького,52 в м. Бережани Тернопільської області  -      

1500,0   тис. грн.; 
 на оплату послуг з виготовлення кошторисної документації : 

«Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування 
місцевого значення С200115 Бережани – Мечищів – Лісники 
Тернопільської області» та «Поточний ремонт автомобільної дороги 
загального користування місцевого значення С200113 Бережани – 

Мечищів Тернопільської області в сумі  – 99,9 тис. грн.;  
 для співфінансування придбання ноутбуків для педагогічних працівників 

комунальних закладів загальної середньої освіти для організації 
дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої 
освіти з використанням технологій дистанційного навчання – 96,2 грн. 
грн.; 

 передано субвенцію державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів   в загальній сумі 502,2 тис.  грн., з них : 
 на виконання   «Програми надання шефської допомоги військовим 

частинам Збройних Сил України  …….. на 2021 рік», затвердженої 
рішенням сесії міської ради від 02.03.2021 року №150 – 52,3 тис. грн.; 

 на виконання комплексної програми розвитку цивільного захисту 
Бережанської міської територіальної громади на 2021-2026 роки,  
затвердженої рішенням сесії міської ради від 02.03.2021  року № 149  – 

225,0 тис. грн.; 
 на виконання «Програми сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки 

громадян на території Бережанської міської територіальної громади 



Тернопільської області на 2021 – 2023 роки»,  затвердженої рішенням 
сесії міської ради від 02.03.2021 року № 151 – 224,9 тис. грн.; 

 видатки з резервного фонду склали 72,0 тис. грн. (використано на поповнення 
матеріального резерву паливно-мастильними матеріалами, необхідних для 
здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації можливих надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на території міської 
територіальної громади). 
 

Бюджетними установами спожито енергоносіїв та проведено розрахунків на 
суму 8734,3  тис. грн., що 4151,8 тис. грн. більше розрахунків аналогічного періоду 
минулого року. 

За рахунок вільного залишку коштів міського бюджету по загальному фонду, 
який на початок року складав  9856,9 тис. грн., розподілено   8209,5 тис. грн. з них 

: 

  6794,8 тис. грн. –  кошти міської територіальної громади (на оплату праці - 
800,0 тис. грн., енергоносії – 365,0 тис. грн., медикаменти – 220,0 тис. грн., 

капітальні видатки – 81,2 тис. грн., трансферти іншим бюджетам – 

2081,3 тис. грн., інші поточні видатки – 3247,3 тис. грн.);   

 1414,7 тис. грн. – субвенційні кошти (освітня субвенція - 1100,8 тис. грн., 

субвенція на особливі освітні потреби – 313,9 тис. грн.).  
За рахунок перевиконання дохідної частини міського бюджету по загальному 

фонду, спрямовано на видатки 5984,8 тис. грн., а саме : 

 на оплату праці – 330,0 тис. грн.; 

 на оплату за спожиті енергоносії – 2664,8 тис. грн., 
 медикаменти – 120,0 тис. грн.; 
 капітальні видатки – 594,9 тис. грн.; 
 інші поточні видатки – 2275,1 тис.  грн. 

        Станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість по усіх установах 
громади відсутня. 

       

Видатки спеціального фонду міського склали 7495,9 тис. грн., з них: 

 за рахунок власних надходжень бюджетних установ (платні послуги)  
– 1224,2 тис. грн. (по закладах освіти – 767,9 тис. грн., по закладах 
культури – 456,3  тис. грн.); 

 за рахунок благодійних внесків – 91,2 тис. грн. (по територіальному  
центру – 6,1 тис. грн.; по закладах освіти – 56,7 тис. грн., по закладах 
культури – 28,4 тис. грн.); 

 за рахунок субвенції з обласного бюджету на розроблення проектів 
землеустрою з організації та встановлення меж території та об’єктів 
природно-заповідного фонду на території міської територіальної 
громади (на виконання  обласної програми охорони навколишнього 
природного середовища в Тернопільській області на 2021-2027 роки, 
яка затверджена рішенням сесії обласної ради від 03.02.2021 року №58)  
– 55,0 тис. грн.;  

 за рахунок коштів міського цільового фонду – 50,0 тис. грн. (за 



рішенням виконавчого комітету міської ради  кошти направлено МКП 
«Добробут» для поточного ремонту водопровідно-каналізаційної 
системи  м. Бережани);  

 за рахунок коштів бюджету розвитку –  6075,5 тис. грн. 
За рахунок коштів  бюджету розвитку профінансовані наступні видатки: 

 капітальний ремонт приміщень  освітніх закладів – 907,6 тис. грн., з них:   

 капітальний ремонт даху спортивного залу в Бережанській  ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 –   457,8 тис.  грн.; 

  капітальний ремонт спортивного залу в Бережанській  ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 3 – 8,3 тис. грн.; 

 капітальний ремонт ясельної групи в  ЗДО «Ромашка» - 425,5 тис. грн.; 
 оплачена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт 

даху  Бережанської  ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 по вул. Гімназійна, 2 – 

16,0 тис. грн.; 
 придбання медичного обладнання  для НКП «Бережанська центральна 

міська лікарня Бережанської міської ради» – 199,9 тис. грн.; 
 на реалізацію соціальних проектів за рахунок двох соціальних субвенцій – 

1088,8 тис. грн., в т.ч.:   
 на придбання житла дитині сироті та внутрішньо переміщеній особі 

– на 407,9 тис.  грн.; 
 на компенсацію 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 – 680,9 тис. грн. 

 на виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій – 1162,6 тис. грн., в 
т.ч.: 
 будівництво з влаштування модульної котельні для поліклінічного 

відділу комунального некомерційного підприємства «Бережанська 
центральна міська лікарня Бережанської міської ради» (з  
виготовленням проектно-кошторисної документації») – 471,6 тис. 
грн.; 

  капітальний ремонт із впровадженням енергозберігаючих технологій 
із заміною вікон та дверей Бережанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 по 
вул. Садова, 5, в   м. Бережани – 245,1 тис. грн.;  

 роботи з реконструкції покрівлі та системи опалення зі встановленням 
твердопаливного котла в ЗДО «Ромашка» – 111,6 тис. грн.; 

 придбання дитячих ігрових майданчиків  для села Біще, Жовнівка, 
Посухів, Потутори, Рай, Урмань, Шибалин Бережанської міської 
територіальної громади – 334,3 тис. грн.;  

 на розвиток центру надання адміністративних послуг – 619,5 тис. грн.; 
 на утримання та розвиток автомобільних доріг – 437,9 тис. грн., в т.ч.: 

 Службі автомобільних доріг в Тернопільській області на 
співфінансування робіт з капітального ремонту автомобільної дороги 



М12 в межах Бережанської міської ради – 406,5 тис. грн.; 
  розроблення проектно-кошторисної документації «Робочий проект 

на капітальний ремонт вулиці Січових Стрільців в м. Бережани 
Тернопільської області. Коригування» – 31,4 тис. грн.; 

 на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» - 416,0 тис. грн. 

 на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з 
особливими освітніми потребами – 54,6 тис. грн.; 

 на придбання техніки та обладнання для потреб житлово-комунального – 

господарства   (трактор, відвал, щепоріз, мотокоси, мотоблок) - 689,9 тис. 
грн.; 

 на придбання комп’ютерної та оргтехніки, ін. обладнання  – 126,5 тис.  грн.; 
 на співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку, а саме будівництво 
спортивного комплексу по вул. І Франка в м. Бережани -  139,4 тис. грн.; 

 виготовлення містобудівної документації (детальний план територій по вул. 
Січових Стрільців) – 19,8 тис. грн.; 

 проведення експертної грошової оцінки земель – 13,0 тис. грн.; 
 надано  субвенцію з місцевого бюджету  Тернопільському обласному 

бюджету на реконструкцію приймально-діагностичного відділення по    вул. 
Б. Хмельницького, 52 в м. Бережани Тернопільської області –         200,0 тис. 
гривень. 

 

       У додатку до звіту про виконання бюджету Бережанської міської 
територіальної громади за 2021 рік детально відображено видатки за напрямками 
їх спрямування та узагальнені дані по доходах міського бюджету.  
 

Начальник  «Фінансового управління» 

міської ради                                                                   Олег ТИМАНСЬКИЙ 

                                           

 

 



тис.грн.

ККД

Назва
Затверджений 
план на рік без 

уточнень

План на рік з 
урахуванням 

змін

Фактичні 
надходження 
за вказаний 

період

% 

виконанн
я на 

вказаний 
період 

Затверджен
ий план на 

рік

План на рік з 
урахуванням 

змін

Фактичні 
надходженн

я за 
вказаний 

період

% 

виконан
ня на 

вказаний 
період 

1 2 4 5 6 8 9 10

10000000 Податкові надходження 80 787,0       85 785,6     90 711,3    105,7 25,0       25,0         29,0 116,1   

11010000

Податок та збір на доходи фізичних 
осіб 54 325,0 55 514,3 58 986,4 106,3

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

13000000

Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів 1 219,0 1 042,3 1 068,5 102,5

14000000

Внутрішні податки на товари та 
послуги 1 750,0 5 906,0 6 475,5 109,6

18000000 Місцеві податки 23 493,0 23 323,0 24 180,8 103,7

19000000 Інші податки та збори 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 29,0 116,1  

20000000 Неподаткові надходження 1 763,0 2 721,2 2 650,0 97,4 1 655,0 1 655,0 1 443,0 87,2   

25000000 в т.ч. власні надходження 1 655,0 1 655,0 1 428,5 86,3  

30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,0 28,0 30,6 2 000,0 2 000,0 1 305,3 65,3   

40000000 Офіційні трансферти 88 788,0 98 468,9 98 449,6 100,0 0,0 120,2 55,0 45,8   

50000000 Цільові фонди 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 152,8 152,8   

Всього без врахування трансфертів 82 550,0       88 534,8     93 391,8    105,49 3 780,0   3 780,0    2 930,1    77,52

Всього по доходах 171 338,0        187 003,7   191 841,4    102,59 3 780,0   3 900,2    2 985,1    76,54

Загальний фонд

Доходи

 виконавчим комітетом Бережанської міської ради 
СХВАЛЕНО 

…... лютого  2022 року    № 

Звіт про виконання міського бюджету за  2021 року

Спеціальний фонд



КВК  КФК Назва

Затверджений 
план на рік без 

уточнень

План на рік з 
урахуванням 

змін

Касові видатки 
за вказаний 

період

% 

виконанн
я на 

вказаний 

Затверджен
ий план на 

рік

План на рік з 
урахуванням 

змін

Касові 
видатки за 
вказаний 

період

% 

виконання 
на 

вказаний 
1 2 4 5 6 8 9 10

01 Міська рада 36 261,9       43 515,3     42 247,5    97,1  1 425,0   5 809,4    3 966,3    68,3

в тому числі:
заробітна плата з нарахуваннями на неї 21 496,4 20 768,1     20 382,1   98,1  -         -           -         

енергоносії 1 030,0 1 455,7       1 047,5     72,0  -         -           -         
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 19 500,0 19 726,4     18 821,0    95,4   -         73,4         72,5       98,8  

в тому числі:
заробітна плата з нарахуваннями на неї 17 812,0 17 086,8     16 719,0   97,8  

енергоносії 995,0 1 440,7       1 034,4     71,8  

01 2010

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 700,0 3 335,0       3 335,0      100,0 

01 2111

Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги 0,0 775,0           775,0         100,0 

01 2144

Централізовані заходи з лікування хворих 
на цукровий та нецукровий діабет 558,0 1 002,9       1 002,9      100,0 

01 2152

Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров`я 0,0 629,9           629,9         100,0 500,0     499,9 199,9 40,0  

01 3032

Надання пільг окремим категоріям громадян 
з оплати послуг зв`язку 0,0 40,0             36,5           91,3   

01 3033

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим 
категоріям громадян 0,0 360,0           360,0         100,0 

Загальний фонд
Видатки

Спеціальний фонд



КВК  КФК Назва

Затверджений 
план на рік без 

уточнень

План на рік з 
урахуванням 

змін

Касові видатки 
за вказаний 

період

% 

виконанн
я на 

вказаний 

Затверджен
ий план на 

рік

План на рік з 
урахуванням 

змін

Касові 
видатки за 
вказаний 

період

% 

виконання 
на 

вказаний 
1 2 4 5 6 8 9 10

Загальний фонд
Видатки

Спеціальний фонд

01 3050

Пільгове медичне обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 0,0 31,4             20,5           65,3   

01 3104

Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні 
до самообслуговування у зв'язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю 3750,0 3 730,0       3 708,5      99,4   -          - 6,1  -

01
3112

Заходи державної політики з питань дітей та 
їх соціального захисту 20,0 50,0             49,5           98,9   

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 0,0 330,0           311,8         94,5   

01

3171

Компенсаційні виплати особам з 
інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 
обслуговування автомобілів, мотоколясок і 
на транспортне обслуговування 0,0 10,0             5,8              58,3   

01
3191

Інші видатки на соціальний захист ветеранів 
війни та праці 0,0 66,8             64,2           96,1   

01 3192

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість 15,0 -               -             

01 3210

Організація та проведення громадських 
робіт 24,4 -               -             
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01 3222

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, 0,0 680,9 680,9 100,0

01 3242

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 460,0 665,0           622,0         93,5   

01 5041

Утримання та фінансова підтримка 
спортивних споруд 1300,0 1 457,1       1 455,6      99,9   0,0 7,9 7,9 100,0

01 6013

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства 0,0 800,0           799,5         99,9   300,0     148,6       -          -

01 6030 Організація благоустрою населених пунктів 7200,0 7 392,2       7 288,9      98,6   300,0     702,5       689,9     98,2

01 6083

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та 0,0 407,9       407,9     100,0

01 6090

Інша діяльність у сфері житлово-
комунального господарства 0,0 91,0             91,0           100,0 

01 7130 Здійснення заходів із землеустрою 34,5 95,7             95,7           100,0 

01 7330

Будівництво-1 інших об`єктів комунальної 
власності 120,0      - -          -

01 7350

Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації) 50,0       54,8         19,8        -

01 7363

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій 0,0 1 849,8    706,0      -
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01 7390

Розвиток мережі центрів надання 
адміністративних послуг 0,0 150,2           19,2           0,0 630,0       619,5     98,3

01 7461

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету 2700,0 2 650,0       2 634,3      99,4   0,0 438,5 437,9      -

01 7650

Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї 30,0       35,0         13,0       37,1

01 7680

Членські внески до асоціацій органів 
місцевого самоврядування 0,0 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 Автономної 100,0     100,0 50,0       50,0

01 7693

Інші заходи, пов`язані з економічною 
діяльністю 0,0 21,5             21,5           100,0 

01 8220

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

01 8311

Охорона та раціональне використання 
природних ресурсів 0,0 120,2 55,0        -

01 8330

Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 25,0       60,0 -          -

01 8775

Інші заходи за рахунок коштів резервного 
фонду місцевого бюджету 0,0 72,0             72,0           100,0 
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06 Відділ освіти, молоді та спорту 110 514,0 118 155,4   112 524,3    95,2   1904,1 3550,2 2759,8 77,7

в тому числі:

заробітна плата з нарахуваннями на неї 104 571,2 106 226,9     101 430,9   95,5  -         -           -         

енергоносії 3 498,3 7 272,5       6 950,8     95,6  -         -           -         

06 0160

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
об’єднаних територіальних громадах 1 765,0 1 643,0       1 642,6      100,0 

06 1010 Надання дошкільної освіти 18 515,0 20 490,6     20 431,2    99,7   1 600,0   1111,0 707,1 63,6

06 1021

Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти 15 822,8 20 064,7     19 299,2    96,2   192,0     192,0 93,4 48,7

06 1031

Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти 62 994,1 62 994,1     59 255,6    94,1   

06 1061

Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти 0,0 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 3 547,8       3 543,4      99,9   

06 1141

Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері освіти 3 050,0 2 967,4       2 966,6      100,0 -         -           35,1  -

06 1142 Інші програми та заходи у сфері освіти 7,2 192,5           192,5         100,0 

06 1151

Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів за рахунок коштів 
місцевого бюджету 70,0 88,9             88,9           100,0 

06 1152

Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів за рахунок освітньої 
субвенції 1 499,0 1 499,0       626,7         41,8   
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06 1160

Забезпечення діяльності центрів 
професійного розвитку педагогічних 
працівників 1 185,0 779,5           779,5         100,0 

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` 0,0 46,4             46,4           100,0 0,0 41,6 41,6       100,0

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 0,0 417,4           417,4         100,0 0,0 374,4 374,4     100,0

06 1200

Надання освіти за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам 
на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами 220,9 220,9           68,2           30,9   112,1     112,1       21,2       18,9

06 1210

Надання освіти за рахунок залишку коштів 
за субвенцією з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми 
потребами 0,0 280,5           254,2         90,6   0,0 33,4         33,4       100,0

06 3131

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України» 30,0 31,9             31,9           100,0 

06 5011

Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань з олімпійських видів спорту 30,0 45,0             45,0           100,0 
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06 5012

Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань з неолімпійських видів спорту 10,0 7,3               4,0              54,2   

06 5031

Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл 1 645,0 1 737,7       1 730,2      99,6   

06 7321 Будівництво-1 освітніх установ та закладів 0,0 1 115,8    907,6     81,3   

06 7361

Співфінансування інвестиційних проектів, 
що реалізуються за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку 0,0 140,0 139,4     99,5   

06 7363

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій 0,0 429,9 406,6     94,6   

10 Відділ культури, туризму та релігій 18 700,0 19 785,1     19 702,6    99,6   563,0 648,8 569,8 87,8

в тому числі:
заробітна плата з нарахуваннями на неї 17 616,8 18 394,2     18 355,6   99,8  262,3    262,3 383,8 146,3

енергоносії 753,5 769,5          736,0         95,6  3,0        3,0 41,2        -

10 0160

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
об’єднаних територіальних громадах 710,0 779,1           777,4         99,8   

10 1080

Надання спеціальної освіти мистецькими 
школами 7 750,0 8 350,1       8 349,1      100,0 330,0     330,0 441,6 133,8

10 4030 Забезпечення діяльності бібліотек 3 220,0 3 454,7       3 428,9      99,3   6,6         6,6 32,3       

10 4040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 1 910,0 1 838,7       1 821,0      99,0   10,0       10,0 6,1          -     
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10 4060

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів 4 270,0 4 297,3       4 268,5      99,3   216,4     252,2 39,8 15,8

10 4081

Забезпечення діяльності інших закладів в 
галузі культури і мистецтва 840,0 881,0           875,2         99,3   

10 4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 0,0 184,2           182,4         99,0   

10 7363

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій 0,0 50,0 50,0 100,0

"Фінансове управління" 5 750,0 8 680,7       8 671,1      99,9   0,0 500,0       200,0     40,0   

з них :

37 0160

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
об’єднаних територіальних громадах 1 650,0 1 700,0       1 691,4      99,5   

в тому числі:
заробітна плата з нарахуваннями на неї 1 588,0 1 638,0       1 634,7     99,8  

енергоносії -              -                 -

37 8710 Резервний фонд місцевого бюджету 600,0 1,0               -             -     

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 0,0 2 977,4       2 977,4      100,0 0,0 500,0 200,0     40,0  

37 9800

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів 0,0 502,2           502,2         100,0 

Всього по видатках 171 225,9 190 136,5   183 145,4    96,3   3 892,1   10 508,4   7 495,9    71,3   
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урахуванням 

змін

Касові 
видатки за 
вказаний 

період

% 

виконання 
на 

вказаний 
1 2 4 5 6 8 9 10

Загальний фонд
Видатки

Спеціальний фонд

Секретар міської ради Ірина ЗАГНІЙНА
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