
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХХVІ сесія 

(V засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ   
 

від  29 січня 2015 року          № 1071 

 

 

Про звернення депутатів 

Бережанської міської ради  

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

розглянувши проект звернення колективів дошкільних навчальних закладів,  

Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

Прийняти звернення депутатів Бережанської міської ради до голови та 

депутатів Бережанської районної ради, голови Бережанської районної 

державної адміністрації щодо надання міжбюджетного трансферту з районного 

бюджету Бережанської міської ради для фінансування міських дошкільних 

навчальних закладів  та клубних установ міста (додається). 

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 



Голові Бережанської районної ради 

КЛЕНИКУ С.Т. 

Депутатам Бережанської районної ради 

 

ЗВЕРНЕННЯ  

Щодо надання  міжбюджетного трансферту з районного бюджету 

Бережанської міської ради для фінансування міських дошкільних 

навчальних закладів  та клубних установ міста. 

 

Ми, депутати Бережанської міської ради, враховуючи численні звернення 

працівників дошкільних навчальних закладів міста, звертаємось до депутатів 

Бережанської районної ради розглянути наступну пропозицію: 

При розгляді районного бюджету на 2015 рік, відповідно до п. 20 Розділу 

VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, надати 

з районного бюджету до бюджету Бережанської міської ради міжбюджетний 

трансферт для фінансування міських дошкільних навчальних закладів  та 

клубних установ міста. 

Дані установи до 1 січня 2015 року знаходились на утримані бюджету 

Бережанської міської ради. Ці установи мають відповідним чином розроблені 

та затверджені статути, де прописані  юридичні моменти фінансування та 

їхнього управління. Міською радою затверджено батьківську плату, штати та 

розпорядок роботи міських дошкільних навчальних закладів. 

У випадку передачі даних закладів на фінансування районного бюджету 

виникнуть юридичні колізії та проблеми щодо належного їх функціонування, а 

саме закупівлі продуктів харчування, отримання батьківської плати тощо.  

За розрахунками міської ради на фінансування міських дошкільних 

навчальних закладів необхідний міжбюджетний трансферт в сумі 8327700 грн., 

а на клубні установу міста в сумі 162000 грн. 

Тому, виходячи з вищенаведеного, просимо Вас з розумінням поставитись 

до даної ситуації і на перехідний період прийняти відповідні рішення. 

 

 

Прийнято на двадцять шостій сесії 

Бережанської міської ради шостого скликання 

29 січня 2015 року 

 

 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



Голові Бережанської районної 

державної адміністрації 

КАЛИНЮКУ В.М. 

 

ЗВЕРНЕННЯ  

Щодо міжбюджетного трансферту з районного бюджету  

Бережанської міської ради для фінансування міських дошкільних 

навчальних закладів  та клубних установ міста. 

 

Ми, депутати Бережанської міської ради, враховуючи численні звернення 

працівників дошкільних навчальних закладів міста, звертаємось до Вас 

розглянути наступну пропозицію: 

При формуванні районного бюджету на 2015 рік, відповідно до п. 20 

Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, 

передбачити міжбюджетний трансферт з районного бюджету до бюджету 

Бережанської міської ради для фінансування міських дошкільних навчальних 

закладів  та клубних установ міста. 

Дані установи до 1 січня 2015 року знаходились на утримані бюджету 

Бережанської міської ради. Ці установи мають відповідним чином розроблені 

та затверджені статути, де прописані  юридичні моменти фінансування та 

їхнього управління. Міською радою затверджено батьківську плату, штати та 

розпорядок роботи міських дошкільних навчальних закладів. 

У випадку передачі даних закладів на фінансування районного бюджету 

виникнуть юридичні колізії та проблеми щодо належного їх функціонування, а 

саме закупівлі продуктів харчування, отримання батьківської плати тощо.  

За розрахунками міської ради на фінансування міських дошкільних 

навчальних закладів необхідний міжбюджетний трансферт в сумі 8327700 грн., 

а на клубні установу міста в сумі 162000 грн. 

Тому, виходячи з вищенаведеного, просимо Вас з розумінням поставитись 

до даної ситуації і на перехідний період прийняти відповідні рішення. 

 

 

Прийнято на двадцять шостій сесії 

Бережанської міської ради шостого скликання 

29 січня 2015 року 

 

 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


