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Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ІХ сесія  

(ІІІ засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від  08  червня 2017 року                № 620 
 

Про внесення змін до міського 

бюджету на 2017 рік 

 

 

Розглянувши пропозиції Бережанської міської ради та висновки 

постійної комісії Бережанської міської ради з питань бюджету, фінансів, 

економічного розвитку та підприємництва щодо внесення змін до міського 

бюджету,  затвердженого рішенням Бережанської міської ради від 23 

грудня 2016 року № 432 „ Про міський бюджет на 2017 рік ” із змінами і 

доповненнями внесеними рішеннями сесій від 26 січня 2017 року № 464, від 23 

лютого 2017 року № 492, від 30 березня 2017 року № 529, від 27 квітня 2017 

року № 565, від 25 травня 2017 року № 596 „ Про внесення змін до міського 

бюджету на 2017 рік ”, керуючись статтею 78 Бюджетного  кодексу 

України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України „ Про 

місцеве самоврядування в Україні ”,  Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1.  Збільшити обсяг доходів  загального фонду міського бюджету на 2017 

рік в сумі  673,12 тис. грн. за рахунок: 

 1.1. Збільшення: 

-  податку на доходи  фізичних осіб, що сплачується 

податковими  агентами, із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати (11010100)  

508,4 тис. грн. 

- податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності (11020200) 

9,0 тис. грн. 

- акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів(продукції) (14030000), (пальне – 

14031900) 

690,0 тис. грн. 

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів 

3,0 тис. грн. 
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житлової нерухомості (18010100) 

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів 

нежитлової нерухомості (18010400) 

20,0 тис. грн. 

- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів (21050000) 

50,2 тис. грн. 

- адміністративні штрафи та санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів (21081500) 

6,8 тис. грн. 

- плата за надання інших адміністративних послуг (22012500) 75,72 тис. грн. 

 1.2. Зменшення:  

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів (14040000) 

690,0 тис. грн. 

 

       2.  Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2017 

рік в сумі 668,02 тис. грн. за рахунок: 

 

              Збільшення: 

2.1. Бережанська міська рада   518,02 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 518,02 тис. грн. 

 з них на:  

  заробітна  плата 50,0 тис. грн. 

 КПКВ 3100 Надання соціальних та реабілітаційних 

послуг громадянам в установах соціального 

обслуговування 

50,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113104 „ Забезпечення соціальними 

послугами за місцем проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування ” 

50,0 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 11,0 тис. грн. 
 КПКВ 3100 Надання соціальних та реабілітаційних 

послуг громадянам в установах соціального 

обслуговування 

11,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113104 „ Забезпечення соціальними 

послугами за місцем проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування ” 

11,0 тис. грн. 

  поточні видатки 457,02 тис. грн. 

 КПКВ 0110180 „ Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах, селищах, селах ” 

190,0 тис. грн. 

 КПКВ  0116060 „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 

 

148,92 тис. грн. 

 КПКВ 6050 Фінансова підтримка об’єктів 

комунального господарства 

118,1 тис. грн. 
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КПКВ 0116052 „ Забезпечення функціонування 

водопровідно - каналізаційного господарства ” 

 

118,1 тис. грн. 

2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

100,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 100,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 100,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011010 „ Дошкільна освіта ” 

 

5,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

68,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011090 „ Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми ” 

10,0 тис. грн. 

 КПК 3140  Реалізація державної політики у 

молодіжній сфері 

2,0 тис. грн. 

 КПКВ 1013141 „  Здійснення заходів та реалізація 

проектів на виконання Державної цільової соціальної 

програми „ Молодь України ”                

2,0 тис. грн. 

 КПКВ 1015030 „ Розвиток дитячо - юнацького та 

резервного спорту” 

15,0 тис. грн. 

 
 КПКВ 1015031 „ Утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл ” 

15,0 тис. грн. 

2.3. Фінансове управління Бережанської міської ради 50,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 50,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 50,0 тис. грн. 
 КПКВ 7618800 „ Інші субвенції  ” 50,0 тис. грн. 

           

         3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 

2017 рік на 5,1 тис. грн. за рахунок : 

   -  коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального 

фонду) від перевиконання дохідної частини міського бюджету  в сумі 5,1   тис. 

грн., а саме: 

                

3.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

5,1 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 5,1 тис. грн. 
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 з них на:  

  капітальні  видатки 5,1 тис. грн. 
 КПКВ 1016310  „ Реалізація заходів щодо 

інвестиційного розвитку території ” 

5,1 тис. грн. 

         4.  Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної 

та економічної  класифікації  видатків  спеціального фонду міського бюджету 

на 2017 рік, а саме: 

4.1. Бережанська міська рада   190,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 190,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 190,0 тис. грн. 

 КПКВ 0110180 „ Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах, селищах, селах ” 

190,0 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 190,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 190,0 тис. грн. 

 КПКВ  0116060 „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 190,0 тис. грн. 

        5. Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів, які    

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році (додаток 

№ 5 до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 432 „ Про міський бюджет 

на 2017 рік ”), згідно з додатком № 1. 

6.  Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році 

будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 до 

рішення міської ради від 23.12.2016 року № 432 „ Про міський бюджет на 2017 

рік ”), згідно з додатком № 2. 

       7. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які 

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році (додаток 

№ 7 до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 432 „ Про міський бюджет 

на 2017 рік ”), згідно з додатком № 3. 

       8. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2017 рік, 

зменшивши  фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” та 

602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) ” за загальним фондом на суму 5,1 тис. грн. та 

збільшивши за спеціальним фондом на – 5,1 тис. грн., в тому числі бюджет 

розвитку – 5,1 тис. грн. 

       9.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва. 

 

 

 Міський голова           МУЗИЧКА В.Я. 


