
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXIII сесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 ____ __________ 2022 року                    м. Бережани                      ПРОЕКТ №887   

 

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 №17 від 13.07.2022року) 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 указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 

11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих 

бюджетів у період воєнного стану», розпорядження Тернопільської обласної 

військової адміністрації від 06 липня 2022 року № 390/01.02-01 «Про 

затвердження змін до обласного бюджету на 2022 рік», 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.Затвердити зміни до доходів бюджету Бережанської міської 

територіальної громади на 2022 рік  (додаток 1 до рішення Бережанської міської 

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

територіальної громади на 2022 рік»), (в тому числі: збільшення за рахунок 



іншої дотації з місцевого бюджету (з обласного бюджету) в сумі   603,936 тис. 

грн.) згідно з додатком 1. 

 2.   Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2022 

рік в сумі  8603,936 тис. грн. (603,936+8000,0)  

2.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на:     3287,7 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці    343,9 тис. грн. 

 КПКВ 0113241  «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» (ЦНСП) 

    343,9 тис. грн. 

  поточні видатки  2943,8 тис. грн. 

 КПКВ 0112010  «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» 

    500,0 тис. грн. 

 КПКВ 0112111  «Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги» 

    300,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113241  «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» (ЦНСП) 

    156,1 тис. грн. 

 КПКВ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення» (поховання) 

    100,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113033  «Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян» 

      50,0 тис. грн. 

 КПКВ 0115041  «Утримання та фінансова підтримка 

спортивних споруд» 

    60,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» (міська рада) 

    180,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства» («Проектант») 

       17,7 тис. 

грн. 

 КПКВ 0117390 «Розвиток мережі центрів надання 

адміністративних послуг»  

      80,0 тис. грн. 

 КПКВ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

  1500,0 тис. грн. 



коштів місцевого бюджету»  

2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на:  1803,836 тис. грн. 

 з них на:  

  комунальні послуги та енергоносії 1603,936тис.грн 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»             (інша 

дотація з обласного бюджету) 

   603,936 тис. грн. 

 КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти»  

     1000,0 тис. грн.     

  поточні видатки 199,9  тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»         50,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти»  

     149,9 тис. грн.     

2.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на:    995,0 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці 950,0  тис. грн. 

 КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»     950,0 тис. грн. 

  поточні видатки 45,0  тис. грн. 

 КПКВ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв i 

виставок»  

     45,0 тис. грн. 

2.4. «Фінансове управління» Бережанської міської ради  

 Збільшити асигнування на:    2517,4 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні трансферти 2517,4 тис. грн. 

 КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»   

           (геріатрія Саранчуки) 

    100,0 тис. грн. 

  нерозподілені видатки 2417,4 тис. грн. 

 КПКВ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету»      2417,4 тис. грн. 

 



3.   Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної 

та економічної класифікації видатків загального фонду міського бюджету на 

2022 рік:   

3.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Зменшити асигнування на:      55,0 тис. грн. 

 з них на: 
 

  поточні видатки 55,0  тис. грн. 

 КПКВ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»       55,0 тис. грн. 

  

 Збільшити асигнування на:      55,0 тис. грн. 

 з них на: 
 

  поточні видатки 55,0  тис. грн. 

 КПКВ 0613131 «Здійснення заходів та реалізація 

проектів на виконання Державної цільової 

соціальної програми `Молодь України`»  

     30,0 тис. грн.     

 КПКВ 0615011 «Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів спорту»  

      25,0 тис. грн. 

4.   Спрямувати на видатки спеціального фонду міського бюджету на 2022 

рік 500,0 тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду 

(субвенційні кошти) станом на 01 січня 2022 року. 

5.   Збільшити обсяг видатків  спеціального фонду міського бюджету на 2022  

рік в сумі 500,0 тис. грн. за рахунок передачі коштів вільного залишку 

бюджетних коштів загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду 

(субвенція з обласного бюджету): 

        

5.1. 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на:      500,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки    500,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти» 

(субвенційні кошти)  

    500,0 тис. грн. 

6.    Відмінити пункт 7 рішення сесії Бережанської міської ради від 24 лютого 

2022 року № 698 «Про внесення змін до бюджету Бережанської міської 

територіальної громади на 2022 рік» щодо фінансування капітальних видатків на 



період дії воєнного стану. 

 7.    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. 

8.  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. 

9.    Внести зміни до міжбюджетних трансфертів бюджету Бережанської 

міської територіальної громади на 2022 рік  (додаток 5 до рішення Бережанської 

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

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

 10. 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. 

 11.   Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2022 рік, 

укладений між Бережанською міською радою та Саранчуківською сільською 

радою щодо передачі з бюджету Бережанської міської територіальної громади до 

бюджету Саранчуківської сільської територіальної громади у вигляді 

міжбюджетного трансферту, а саме передачі іншої субвенції з місцевого 

бюджету згідно договору, що додається. 

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

13.   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, 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 


