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Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXII сесія  

(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 _________  2022 року                      м. Бережани                            ПРОЕКТ №846 
 

Про внесення змін до бюджету Бережанської  

міської територіальної громади  на 2022 рік 
(код бюджету 19548000000) 

 

 

       Розглянувши пропозиції та висновки постійної комісії Бережанської 

міської ради 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 №15 та №16) 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» (зі змінами), 

керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України (зі змінами), пунктом 23 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (зі змінами), сесія Бережанської міської ради 

 

                                   В И Р І Ш И Л А: 

 

 1.  Спрямувати на видатки міського бюджету на 2022 рік 590,0 тис. грн. 

вільного залишку бюджетних коштів загального фонду (власних коштів 

міського бюджету) станом на 01 січня 2022 року.  

 2.   Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2022 

рік в сумі 590,0 тис. грн.  

2.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на:     580,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки    580,0 тис. грн. 

 КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), 

    100,0 тис. грн. 



 - 2 - 

міської, селищної, сільської рад»  

 КПКВ 0112010  «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» 

    100,0 тис. грн. 

 КПКВ 0112111  «Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги» 

    100,0 тис. грн. 

 КПКВ 0112152  «Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я» (пільгові ліки) 

      50,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113033  «Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян» 

      30,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116013 «Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного господарства»  

    100,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення» (поховання) 

      50,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства» («Майновик») 

       50,0 тис. грн. 

2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на:     10,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 10,0  тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»       10,0 тис. грн.     

3.   Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної класифікації видатків загального фонду міського бюджету на 

2022 рік:   

3.1. Бережанська міська рада  

 Зменшити асигнування на:        300,0 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці    292,0 тис.грн. 

 КПКВ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю»  

    292,0 тис.грн. 

  поточні видатки       8,0 тис.грн. 

 КПКВ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю»  

        8,0 тис. рн. 

 Збільшити асигнування на:       300,0 тис.грн. 

 з них на:  

  оплата праці    292,0 тис.грн. 
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 КПКВ 0113241  «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» (ЦНСП) 

  2920,0 тис. грн. 

  поточні видатки    8,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113241  «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» (ЦНСП) 

     8,0 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. 

6. 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 3. 

7.   Додатки 1- 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови ЛУК'ЯНОВУ Марію   та постійну комісію міської 

ради 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. 

 

 

 МІСЬКИЙ ГОЛОВА                     Ростислав  БОРТНИК 
        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


