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Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

Х сесія 

(VІ засідання)  

 

РІШ ЕН НЯ  
від   30  листопада  2017 року            №  758 
 

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, від 08 червня 2017 року № 620,     

від 29 червня 2017 року № 637, від 13 липня 2017 року № 654, від 17 серпня 

2017 року № 677, від 14 вересня 2017 року № 704, від 06 жовтня 2017 року № 

727, від 26 жовтня 2017 року № 729, від 06 листопада 2017 року № 752 „ Про 

внесення змін до міського бюджету на 2017 рік ”, розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 18 жовтня 2017 року № 781-р «Про внесення змін до 

деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України», рішення сесії обласної 

ради від 24 листопада 2017 року № 813 „ Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2017 рік ”, постанова Кабінету Міністрів України від 15 

листопада 2017 року № 863 «Про внесення змін до Порядку та умов надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами»,  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  917,921 тис. грн. за рахунок: 

- єдиного податку з фізичних осіб (18050400)                                                                  600,0 тис. грн. 
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- плати за надання інших адміністративних послуг 

(22012500) 

 96,9 тис. грн. 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій  (41034500) 

 221,021 тис.грн. 

   

          2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2017 

рік на 214,5 тис. грн. 

 

2.1. Бережанська міська рада   51,5 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 51,5 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 51,5 тис. грн. 

 КПКВ 0110180 „ Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах, селищах, селах ” 

10,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116650 „ Утримання та розвиток 

інфраструктури доріг ” 

2,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116050 Фінансова підтримка об’єктів 

комунального господарства 

13,3 тис. грн. 

 КПКВ 0116052 „ Забезпечення функціонування 

водопровідно-каналізаційного господарства ” 

13,3 тис. грн. 

 КПКВ  0117310  „ Проведення заходів із землеустрою 

” 

16,2 тис. грн. 

 КПКВ 0113110 Заклади і заходи з питань дітей та їх 

соціального захисту 

10,0 тис. грн. 

 КПКВ  0113112 „ Заходи державної політики з питань 

дітей та їх соціального захисту ” 

10,0 тис. грн. 

2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

53,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 53,0 тис. грн. 

 з них на:  
  поточні  видатки 53,0 тис. грн. 
 КПКВ 1011010 „ Дошкільна освіта ” 15,0 тис. грн. 
 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

30,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011090 „ Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми ” 

6,0 тис. грн. 

 КПКВ 1015010 Проведення спортивної роботи в 

регіоні 

2,0  тис. грн. 

 КПКВ 1015011 „ Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів спорту ” 

0,5 тис. грн. 
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 КПКВ 1015012 „ Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з неолімпійських видів спорту ” 

1,5  тис. грн. 

2.3. Фінансове управління Бережанської міської ради 110,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 110,0 тис. грн. 

 з них на:  
  поточні видатки 110,0 тис. грн. 

 КПКВ 7618800 „ Інші субвенції ” 100,0 тис. грн. 

 КПКВ 7618370 „ Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм соціально 

- економічного та культурного розвитку регіонів  ” 

10,0 тис. грн. 

   

         3.  Збільшити обсяг доходів  спеціального фонду міського бюджету на 

2017 рік в сумі  1166,0 тис. грн. за рахунок: 

- субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам, що 

утворилася на початок бюджетного періоду 

1166,0 тис. грн. 

        
        4. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 

2017 рік на 1869,421 тис. грн. за рахунок : 

- субвенції за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, 

що утворилася на початок бюджетного періоду 

1166,0 тис. грн. 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій  

221,021тис.грн. 

- коштів,  переданих із загального фонду до бюджету 

розвитку ( спеціальний фонд) 

482,4 тис. грн. 

  

  4.1. 

 

Бережанська міська рада   

 

482,4 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 482,4 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 482,4 тис. грн. 

 КПКВ 0110180  „ Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах, селищах, селах ” 

56,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116060 „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 199,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116310  „ Реалізація заходів щодо інвести-

ційного розвитку території ” 

5,4 тис.грн. 

 КПКВ 0116050 Фінансова підтримка об’єктів 

комунального господарства 

120,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116052 „ Забезпечення функціонування 

водопровідно-каналізаційного господарства ” 

120,0 тис. грн. 
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КПКВ 0116650 „ Утримання та розвиток 

інфраструктури доріг ” 

102,0 тис. грн. 

  4.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

131387,021тис.грн. 

 Збільшити асигнування на: 131387,021тис.грн. 

 з них на:  

  капітальні  видатки 131387,021тис.грн. 

 КПКВ 1016310  „ Реалізація заходів щодо інвести-

ційного розвитку території ” 
221,021тис.грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

1166,0тис. грн. 

         5.  Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної 

та економічної  класифікації  видатків  загального фонду міського бюджету на 

2017 рік: 

   5.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

5.1.1. Збільшити асигнування на: 106,1 тис.  грн. 

 з них на:  
  продукти харчування 51,6 тис. грн. 

 КПКВ 1011010 „ Дошкільна освіта ” 51,6 тис. грн. 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 12,0 тис. грн. 

 КПКВ 1015030 „ Розвиток дитячо-юнацького та 

резервного спорту” 

12,0 тис. грн. 

 КПКВ 1015031 „Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ” 

12,0 тис. грн. 

  поточні видатки 42,5 тис. грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

22,4 тис. грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

20,1 тис. грн. 

5.1.2. Зменшити асигнування на: 86,0 тис. грн. 

 з них на:  
  заробітна плата 16,359 тис.грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

16,359 тис.грн. 
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  нарахування на заробітну плату 3,741 тис. грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

3,741 тис. грн. 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 86,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011010 „ Дошкільна освіта ” 21,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

65,0 тис. грн. 

5.2. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

 

5.2.1. Збільшити асигнування на: 7,0 тис. грн. 
 з них на:  

  поточні видатки 7,0 тис. грн. 
 КПКВ 2414070 „ Музеї і виставки ”    3,0 тис. грн. 
 КПКВ 2414040 „ Видатки на заходи, передбачені 

державними і місцевими програмами розвитку культури 

і мистецтва ” 

4,0 тис. грн. 

5.2.2. Зменшити асигнування на: 7,0 тис. грн. 

 з них на:  

  нарахування на заробітну плату 3,0 тис. грн. 
 КПКВ 2414070 „ Музеї і виставки ” 3,0 тис. грн. 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2,3 тис. грн. 

 КПКВ 2414200 „ Iншi культурно-освiтнi заклади та 

заходи ” 

2,3 тис. грн. 

  поточні видатки 1,7 тис. грн. 
 КПКВ 2414100 „ Школи естетичного виховання дітей ” 1,7 тис. грн. 

5.3. Фінансове управління Бережанської міської ради 4,66 тис. грн. 

5.3.1. Збільшити асигнування на: 4,66 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 4,66 тис. грн. 

 КПКВ 7510180 „ Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах, селищах, селах ” 

4,66 тис. грн. 

5.3.2. Зменшити асигнування на: 4,66 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4,66 тис. грн. 

 КПКВ 7510180 „ Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах, селищах, селах ” 

4,66 тис. грн. 
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         6. 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. 

         7. 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. 

        8. 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. 

9. 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 703,421 тис. грн. 

та збільшивши за спеціальним фондом на – 703,421 тис. грн., в тому числі 

бюджет розвитку – 703,421 тис. грн.. 

       10.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва. 

 

 

Міський голова        МУЗИЧКА В.Я. 


