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Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІ сесія 

(І засідання)  

 

РІШ ЕН НЯ  
від   14  грудня  2017 року             №  782 
 

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, від 

30 листопада 2017 року № 758 „ 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  978,3 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)                                                               

 

 

1257,3тис.грн. 

- податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами рядового і 

начальницького складу, що сплачується податковими 
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агентами (11010200)   70,0 тис. грн. 

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 

головного користування) (13010200) 

 

 

 

  10,0 тис. грн. 

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів  

житлової нерухомості (18010100) 

 

 

5,0 тис. грн. 

 - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості (18010300) 

 

 

5,0 тис. грн. 

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості (18010400) 

 

 

   10,0 тис.грн. 

- орендна плата з юридичних осіб (18010600)   66,0 тис. грн. 

- 

- 

  

 

 

- 

 

єдиний податок  з фізичних осіб (18050400) 

єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, 

у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків (18050500)  

частина чистого прибутку (доходу) державних або 

комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що 

вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), 

нараховані на акції                                            

 165,0 тис.грн. 

 

 

 

   5,0 тис.грн. 

 

 

 

   1,0 тис.грн. 

- 

 

- 

плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів (21050000) 

адміністративні штрафи та інші санкції (21081100) 

 

  80,0 тис.грн. 

    1,0 тис.грн. 

- адміністративних  штрафів та штрафних санкції за 

порушення законодавства у сфері виробництва та обігу 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів (21081500) 

 

 

15,0 тис.грн. 

- 

- 

плати за надання інших адміністративних послуг(22012500) 

адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень (22012600)                                      

120,6 тис.грн. 

 

40,0 тис.грн. 

 

    1.2. Зменшення:   

- 

 

акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів (14040000)                              

  

 630,0 тис.грн. 

- орендна плата з фізичних осіб   (18010900)    66,0 тис. грн. 

- 

- 

 

 

 

єдиний податок з юридичних осіб (18050300) 

адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань (22010300)    

 

145,0 тис.грн. 

 

 

13,6 тис.грн. 
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- 

 

 

державне мито, пов`язане з видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян 

України (22090400)                                          

 

 

12,0 тис.грн. 

- інші надходження (24060300) 6,0 тис.грн. 

      2. Здійснити  перерозподіл  доходів  спеціального фонду міського бюджету 

на 2017 рік за рахунок: 

2.1. Збільшення: 

- 

 

 

 

 

 

      

коштів від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 

які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 

(33010100) 

2.2. Зменшення: 

 

 

 

 

675,0 тис. грн. 

 - надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту (24170000) 

 

146,0 тис. грн. 

- коштів від відчуження майна, що належить Автономній 

Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній 

власності   (31030000) 

 

 

529,0 тис. грн. 
 

        3.  Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2017  

рік на 978,3 тис. грн. 

 

3.1. Бережанська міська рада   310,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 310,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 310,0 тис. грн. 

 КПКВ 0110180 „ Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах, селищах, селах ” 

60,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116060 „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 90,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116050 Фінансова підтримка об’єктів 

комунального господарства 

160,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116052 „ Забезпечення функціонування 

водопровідно-каналізаційного господарства ” 

160,0 тис. грн. 

3.2. Фінансове управління Бережанської міської ради 668,3 тис. грн. 
 Збільшити асигнування на: 668,3 тис. грн. 

 з них на:  
  поточні видатки 668,3 тис. грн. 

 КПКВ 7618800 „ Інші субвенції ” 658,3 тис. грн. 

 КПКВ 7618010 „ Резервний фонд ” 10,0 тис. грн. 
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         4.  Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної 

та економічної  класифікації  видатків  загального фонду міського бюджету на 

2017 рік: 

4.1. Бережанська міська рада    

 Збільшити асигнування на: 30,25 тис. грн. 

 з них на:  

  заробітна плата   4,6 тис. грн. 

 КПКВ 0113100 Надання соціальних та реабілітаційних 

послуг громадянам в установах соціального 

обслуговування 

4,6 тис. грн. 

 КПКВ 0113104 „ Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування ” 

4,6 тис. грн.  

  поточні видатки 25,65 тис. грн. 

 КПКВ 0113400 „ Інші видатки на соціальний захист 

населення ” 

5,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116060 „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 20,0 тис. грн. 

 КПКВ 0118600 „ Інші видатки ” 0,65 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 32,95 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв    20,3 тис. грн. 

 КПКВ 0110180 „ Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах, селищах, селах ” 

18,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113100 Надання соціальних та реабілітаційних 

послуг громадянам в установах соціального 

обслуговування 

2,3 тис. грн. 

 КПКВ 0113104 „ Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування ” 

2,3 тис. грн.  

  поточні видатки 12,65 тис. грн. 

 КПКВ 0110180 „ Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах, селищах, селах ” 

10,35 тис. грн. 

 КПКВ 0113100 Надання соціальних та реабілітаційних 

послуг громадянам в установах соціального 

обслуговування 

2,3 тис. грн. 

 КПКВ 0113104 „ Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування ” 

2,3 тис. грн.  

   

4.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на: 270,719 тис.  грн. 

 з них на:  
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  заробітна плата   26,818 тис. грн. 

 КПКВ 1011010 „ Дошкільна освіта ” 26,818 тис. грн. 
  нарахування на заробітну плату 77,264 тис. грн. 

 КПКВ 1011010 „ Дошкільна освіта ” 69,832 тис. грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

4,735тис. грн. 

 КПКВ 1011090 „ Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми ” 

0,701тис. грн. 

 КПКВ 1015030 „ Розвиток дитячо-юнацького та 

резервного спорту” 

1,996 тис. грн. 

 КПКВ 1015031 „ Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл” 

1,996тис. грн. 

 

 
 оплата комунальних послуг та енергоносіїв   90,014 тис. грн. 

 КПКВ 1011010 „ Дошкільна освіта ”  44,300 тис. грн. 
 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

45,714тис. грн. 

  поточні видатки 76,623 тис. грн. 

 КПКВ 1011010 „ Дошкільна освіта ” 11,502 тис. грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

36,218тис. грн. 

 КПКВ 1011090 „ Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми ” 

9,675 тис. грн. 

 КПКВ 1013035 „ Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян” 

1,87 тис. грн. 

 КПКВ 1013140 „ Реалізація державної політики у 

молодіжній сфері” 

0,358 тис. грн. 

 КПКВ 1013141 „ Здійснення заходів та реалізація 

проектів на виконання Державної цільової соціальної 

програми `Молодь України`” 

0,358 тис. грн. 

 КПКВ 1015030 „ Розвиток дитячо-юнацького та 

резервного спорту” 

17,0  тис. грн. 

 КПКВ 1015031 „ Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл” 

17,0 тис. грн. 
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Зменшити асигнування на: 270,719  тис. грн. 

 з них на:  
  заробітна плата 193,565 тис. грн. 

 КПКВ 1010180 „ Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах, селищах, селах ” 

19,572 тис. грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

20,742 тис. грн. 

 КПКВ 1011090 „ Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми ” 

45,494 тис. грн. 

 КПКВ 1011170 „ Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти ” 

72,531 тис. грн. 

 КПКВ 1011190 „ Централізоване ведення 

бухгалтерського обліку ” 

2,087 тис. грн. 

 КПКВ 1011210 „ Утримання інших закладів освіти ” 2,436 тис. грн. 

 КПКВ 1015030 „ Розвиток дитячо-юнацького та 

резервного спорту” 

30,703  тис. грн. 

 КПКВ 1015031 „ Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл” 

30,703 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 18,25  тис. грн. 

 КПКВ 1010180 „ Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах, селищах, селах ” 

0,729 тис. грн. 

 КПКВ 1011170 „ Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти ” 

16,05 тис. грн. 

 КПКВ 1011190 „ Централізоване ведення 

бухгалтерського обліку ” 

0,469 тис. грн. 

 КПКВ 1011210 „ Утримання інших закладів освіти ” 1,002 тис. грн. 

  продукти харчування   26,337 тис. грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями ” 

26,337 тис. грн. 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв  23,219 тис. грн. 

 КПКВ 1011090 „ Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми ” 

6,993 тис. грн. 

 КПКВ 1011190 „ Централізоване ведення 

бухгалтерського обліку ” 

0,787 тис. грн. 

 КПКВ 1011210 „ Утримання інших закладів освіти ” 3,738 тис. грн. 

 КПКВ 1015030 „ Розвиток дитячо-юнацького та 

резервного спорту” 

11,701 тис. грн. 
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 КПКВ 1015031 „ Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл” 

11,701 тис. грн. 

  поточні видатки 9,348 тис. грн. 

 КПКВ 1011170 „ Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти ” 

3,167 тис. грн. 

 КПКВ 1011190 „ Централізоване ведення 

бухгалтерського обліку ” 

0,407 тис. грн. 

 КПКВ 1011210 „ Утримання інших закладів освіти ” 3,606 тис. грн. 

 КПКВ 1011230 „ Надання допомоги дітям-сиротам і 

дітям, позбавленим батьківського піклування, яким 

виповнюється 18 років ” 

1,81 тис. грн. 

 КПКВ 1015010 „ Проведення спортивної роботи в 

регіоні” 

0,358 тис. грн. 

 КПКВ 1015011 „ Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів спорту” 

0,341 тис. грн. 

 КПКВ 1015012 „ Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з неолімпійських видів спорту” 

0,017тис. грн. 

4.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на: 59,802 тис. грн. 
 з них на:  

  заробітна плата 32,115 тис. грн. 
 КПКВ 2410180 „ Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах , селищах, селах ” 

10,99 тис. грн 

 КПКВ 2414060 „ Бібліотеки ” 0,445 тис. грн. 
 КПКВ 2414200 „ Iншi культурно-освiтнi заклади та 

заходи ” 

20,68 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 11,73 тис. грн. 

 КПКВ 2410180 „ Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах , селищах, селах ” 

3,58 тис. грн 

 КПКВ 2414060 „ Бібліотеки ” 3,645 тис. грн. 

 КПКВ 2414200 „ Iншi культурно-освiтнi заклади та 

заходи ” 

4,505 тис. грн. 

  поточні видатки 15,957 тис. грн. 

 КПКВ 2410180 „ Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах , селищах, селах ” 

0,162 тис. грн 

 КПКВ 2414060 „ Бібліотеки ” 3,732 тис. грн. 

 КПКВ 2414070 „ Музеї і виставки ” 2,172 тис. грн. 

 КПКВ 2414100 „ Школи естетичного виховання дітей ” 3,899 тис. грн. 

 КПКВ 2414200 „ Iншi культурно-освiтнi заклади та 

заходи ” 

5,992 тис. грн. 
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Зменшити асигнування на: 57,102 тис. грн. 

 з них на:  
  заробітна плата 6,51тис. грн. 
 КПКВ 2414070 „ Музеї і виставки ” 2,0 тис. грн. 
 КПКВ 2414090 „ Палаци і будинки культури, клуби та 

інші заклади клубного типу” 

4,51 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 4,88 тис. грн. 
 КПКВ 2414070 „ Музеї і виставки ” 1,305 тис. грн. 

 КПКВ 2414090 „ Палаци і будинки культури, клуби та 

інші заклади клубного типу” 

0,885 тис. грн. 

 КПКВ 2414100 „ Школи естетичного виховання дітей ” 2,69 тис. грн. 

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 39,749 тис. грн. 

 КПКВ 2410180 „ Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах , селищах, селах ” 

6,045 тис. грн 

 КПКВ 2414060 „ Бібліотеки ” 17,669 тис. грн. 

 КПКВ 2414070 „ Музеї і виставки ” 0,77  тис. грн. 

 КПКВ 2414090 „ Палаци і будинки культури, клуби та 

інші заклади клубного типу” 

0,105 тис. грн. 

 КПКВ 2414100 „ Школи естетичного виховання дітей ” 8,12 тис. грн. 

 КПКВ 2414200 „ Iншi культурно-освiтнi заклади та 

заходи ” 

7,04 тис. грн. 

  поточні видатки 5,963 тис. грн. 
 КПКВ 2414090 „ Палаци і будинки культури, клуби та 

інші заклади клубного типу” 

5,963 тис. грн. 

 

       5.  Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної 

та економічної  класифікації  видатків  спеціального фонду міського бюджету 

на 2017 рік: 

5.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

 Зменшити асигнування на: 3,5 тис. грн. 
 з них на:  

  капітальні видатки 3,5 тис. грн. 
 КПКВ 1015030 „ Розвиток дитячо-юнацького та 

резервного спорту” 

3,5 тис. грн. 

 КПКВ 1015031 „ Утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл ” 

3,5 тис. грн. 

5.2. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на: 3,5 тис. грн. 

 з них на:  
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  капітальні видатки 3,5 тис. грн. 

 КПКВ 2414090 „ Палаци і будинки культури, клуби 

та інші заклади клубного типу” 

3,5 тис. грн. 

 

         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.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва. 

 

 

Міський голова        МУЗИЧКА В.Я. 


