
 
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          № 1077 

 

Про затвердження звіту про виконання 

міського бюджету за 2014 рік 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення виконавчого 

комітету від 27 січня 2015 року № 1070 «Про внесення на розгляд 

Бережанської міської ради проекту рішення «Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету за 2014 рік»», розглянувши пропозиції постійної 

планово-бюджетної комісії та заслухавши інформацію головного бухгалтера 

централізованої бухгалтерії міської ради, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста за 2014 рік по доходах в 

сумі 13113327,36 грн. (тринадцять мільйонів сто тринадцять тисяч триста 

двадцять сім 27 гривень, 36 коп.), в тому числі загального фонду – у сумі 

9962884,91 грн. (дев’ять мільйонів дев’ятсот шістдесят дві тисячі вісімсот 

вісімдесят чотири гривні, 91 коп.) спеціального фонду – у сумі 3150442,45 

грн. (три мільйони сто п’ятдесят тисяч чотириста сорок два гривня, 45 

коп.) і по видатках в сумі 12628728,85 грн. (дванадцять мільйонів шістсот 

двадцять вісім тисяч сімсот двадцять вісім гривень 85 коп.), в тому числі 

загального фонду – у сумі 9601162,78 грн. (дев’ять мільйонів шістсот одна 

тисяча сто шістдесят дві гривні 78 коп.); спеціального фонду – 3027566,07 

грн.(три мільйона двадцять сім тисяч п’ятсот шістдесят шість гривень 07 

коп.), згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6 (додаються). 

2. Прийняти до відома пояснювальну записку до звіту про виконання 

міського бюджету за 2014 рік (додаток № 7). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну планово-

бюджетної комісії міської ради. 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



 Додаток № 5 

 

Звіт 

поро використання коштів бюджету розвитку за 2014 рік 

 
КФК КЕКВ Назва об’єкта, 

використання коштів 

Сума , грн. 

010116  

«Органи місцевого 

самоврядування 

3110 

«Придбання 

обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування» 

Придбано комп’ютери 

 

Придбано фотоапарат  

37650,00 

 

 

2870,00 

Всього  40520,00 

070101 

«Дошкільні заклади 

освіти» 

3110 

«Придбання 

обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування» 

Придбано газову плиту 

для ДНЗ «Золотий 

ключик» 

26400,00 

Придбано 

електром’ясорубку 

для ДНЗ «Золотий 

ключик»  

18560 

Придбано меблі  

для ДНЗ міста 

 

351730 

Придбано комп’ютери 

для ДНЗ 

48400,00 

Придбано коври для ДНЗ 23000 

Придбано посуд для ДНЗ 27080 

Всього  495170 

3132 «Капітальний 

ремонт інших 

об’єктів» 

Виготовлено проектну 

документацію на ремонт 

приміщення ДНЗ 

«Золотий ключик» 

7800,00 

Виготовлено проектну 

документацію на ремонт 

приміщення ДНЗ 

«Ромашка» 

8545,60 

Проведено капітальний 

ремонт приміщення ДНЗ 

«Росинка» 

116963,00 

Проведено капітальний 

ремонт приміщення ДНЗ 

«Сонечко» 

87756,60 

Всього  221065,20 

Разом по 070101 716235,20 



100105  

«Видатки на 

утримання об’єктів 

соціальної сфери 

підприємств, що 

передаються до 

комунальної 

власності 

3210 

«Капітальні 

трансферти 

підприємствам 

установам, 

організаціям» 

Профінансовано МКП 

«Господар» 

16000,00 

(використано на 

погашення 

заборгованості по 

капітальному ремонту 

покрівлі будинку побуту 

«Прикарпаття» 

100202 

«Водопровідно-

каналізаційне 

господарство» 

3132 

«Капітальний 

ремонт інших 

об’єктів» 

 

Управління міської ради 

(профінансовано МКП 

«Добробут» на 

проведення капітального 

ремонту мереж 

водопостачання та 

каналізації  

м. Бережани) 

ДПП «Добробут» 

виконано робіт по 

капітальному ремонту на 

суму 278393,34 грн., в 

т.ч. каналізаційної 

мережі вулиці Черврна, 

Шевченка-Крута, 

Січових Стрільців, 

Руська на загальну суму 

120190,46 грн.; 

капітальний ремонт 

водопровідної мережі 

вулиць Бояна, 

С.Бандери, Шевченка, 

Валова-Січових 

Стрільців на загальну 

суму 131457,68 грн. 

3210 

«Капітальні 

трансферти 

підприємствам 

установам, 

організаціям» 

Профінансовано МКП 

«Добробут» 

Підприємством виконано 

робіт на суму 367086,20 

грн., в т.ч.  

 придбано частотний 

перетворювач на суму 

40068 грн., який 

встановлено на 

артсвердловину по вул. 

Бічна-Шептицького; 

 оплачено за 

гідродинамічне 

очищення каналізаційної 

мережі по вул.. 

Тернопільська, Січових 

Стрільців, Л.Українки, 

Руська на суму 24711,60 

грн. 

Разом по 100202 645479,54 

100203 

«Благоустрій міст, 

сіл, селищ» 

3132 

«Капітальний 

ремонт інших 

об’єктів» 

 

Управління міської ради  

 

Придбано дитячий 

майданчик на суму 

41642,40 грн.;  

перераховано 10536,62  

за проектну 

документацію по 

благоустрою вул. 

Вірменська, пл.. Ринок  

 Всього  52149,02 



3210 

«Капітальні 

трансферти 

підприємствам 

установам, 

організаціям» 

Профінансовано МКП 

«Господар»  

Проведено кап. ремонту 

тротуару по вул. 

Вірменська – Бакова на 

суму 127164 грн. 

 

Всього по 100203 179313,02 

100302 

«Комбінати 

комунальних 

підприємств, 

районні виробничі 

об’єднання та інші 

підприємства, 

установи та 

організації 

житлово-

комунального 

господарства» 

3210 

«Капітальні 

трансферти 

підприємствам 

установам, 

організаціям» 

Профінансовано МКП 

«Господар» 

 

Підприємством 

придбано:  

 причеп на суму 72000 

грн., мото косу - 2500 

грн., драбину - 2530 грн., 

бензопилу - 4915 грн.; 

проведено кап. ремонт 

автомобіля – 9038 грн. 

Всього  90983,00 

Профінансовано МКП 

«Благоустрій» 

 

Підприємством  

придбано 

 мотокосу – 6567 грн.;  

проведено кап.ремонт 

трактора Т16 – 11033,00 

грн. 

Всього  17600 

Разом по 100302 108583 

110102 

«Капітальний 

ремонт житла» 

3210 

«Капітальні 

трансферти 

підприємствам 

установам, 

організаціям» 

Профінансовано МКП 

«Господар» 

3195,00 грн.- 

підприємством 

виготовлено проектну 

документацію на 

ліквідацію аварійної 

будівлі прибудови 

дворового туалету до 

житлового будинку по 

вул. Чорновола, 15  

110204 

«Палаци і будинки 

культури, клуби та 

інші заклади 

клубного типу» 

3132 

«Капітальний 

ремонт інших 

об’єктів» 

 

Народний дім с. Рай 154326,82 - проведено  

капітальний ремонт 

приміщення народного 

дому  

с. Рай  



150101 

«Капітальні 

вкладення» 

3210 

«Капітальні 

трансферти 

підприємствам 

установам, 

організаціям» 

Профінансовано 

 МКП «Господар»  

 

Підприємством 

проведено 

реконструкцію 

вуличного освітлення на 

суму 70413,78 грн.; 

 на виготовлення 

виготовлено проекту на 

будівництво спортивного 

комплексу по вул. 

Привокзальна оплачено 

аванс у сумі 58600 грн.; 

проведено будівництво 

липневої каналізації по 

вул.. Лисенка – 138127 

грн. 

Всього по КФК 150101 267140,78 

150202 

«Розробки схем там 

проектних рішень 

масового 

застосування» 

2281 

«Дослідження і 

розробки, окремі 

заходи розвитку по 

реалізації 

державних 

(регіональних) 

програм» 

Управління міської ради 62403,50 

(перераховано за 

проектну документацію 

по вул. Загороди) 

 

160101 

«Землеустрій 

2281 

«Дослідження і 

розробки, окремі 

заходи розвитку по 

реалізації 

державних 

(регіональних) 

програм» 

Управління міської ради 21270,92 

(перераховано за 

експертно-грошову 

оцінку земельних 

ділянок) 

250344 

Субвенція з 

місцевого бюджету 

державному 

бюджету 

3210 

«Капітальні 

трансферти 

підприємствам 

установам, 

організаціям» 

Профінансовано 

Бережанський РВ 

УМВСУ в 

Тернопільській області 

20000,00  

(на придбання 

бронежилетів) 

Всього використано коштів фонду розвитку 2234467,78 

 

  

Головний бухгалтер  

централізованої бухгалтерії      Л.В. БАНАХ 

  



 Додаток № 6 

Звіт 

поро використання коштів дорожнього господарства за 2014 рік 

 

КФК КЕКВ Назва об’єкта Сума , грн. 

 

170703 

«Видатки на 

проведення робіт, 

пов’язаних із 

будівництвом, 

реконструкцією, 

ремонтером та 

утриманням 

автомобільних 

доріг 

3132 

«Капітальний 

ремонт інших 

об’єктів» 

 

 

 

2240  

«Оплата послуг 

(крім 

комунальних)» 

 

Управління 

міської ради - 

проектна 

документація по 

вул.. Руська, 

Валова, Лисенка 

 

експертиза 

проектної 

документації 

 

 

76111,45 

 

 

 

 

1320,00 

Всього по 

управлінню 

х 77431,45 

2610 

«Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам 

(установам, 

організаціям» 

Профінансовано 

МКП «Господар» 

на поточні ремонт 

у утримання доріг 

370903,83 

в т.ч. субвенції – 

252781,45 

 

3210 

«Капітальні 

трансферти 

підприємствам 

установам, 

організаціям» 

Профінансовано 

МКП «Господар» 

на капітальний 

ремонт вул.. 

Валова 

205904,37, в т.ч. 

субвенції 

205904,37 

 

 

 Всього по МКП 

«Господар» 

х 576808,20  

з них субвенції –  

458685,82 

Разом по 170703 х х 665178,60 

з них субвенції –  

536117,27 

 

 

Головний бухгалтер  

централізованої бухгалтерії      Л.В. БАНАХ 

 


