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Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХІІІ сесія 

(І засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 26 квітня 2018 року         № 916 
 

Про внесення змін до міського 

бюджету на 2018 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 22 

грудня 2017 року № 807 «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами і 

доповненнями  внесеними рішеннями сесій від 25 січня 2018 року № 825, від 08 

лютого 2018 року № 849, від 22 лютого 2018 року № 858, від 22 березня 2018 

року № 893 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», рішення 

обласної ради від 28 березня 2018 року № 967 «Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2018 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 2018 рік 

в сумі  316,035 тис. грн. за рахунок: 

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

316,035 тис. грн. 

2. Збільшити  обсяг  видатків загального фонду міського бюджету на 2018 

рік на 171,2 тис. грн.   

2.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на: 171,2 тис. грн. 

 з них на:  
  оплата праці 91,97 тис. грн. 
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 КПКВ 0611020 „ Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами 

(в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями ” 

91,97 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату   20,23тис. грн. 
 КПКВ 0611020 „ Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами 

(в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями ” 

20,23  тис. грн. 

  поточні видатки   59,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 „ Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами 

(в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями ” 

  59,0 тис. грн. 

3. Спрямувати на видатки загального фонду міського бюджету на 2018 рік 

567,51 тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду 

станом на 01 січня 2018 року, в тому числі освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам  - 533,8 тис. грн.. 

3.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на: 23, 71тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 23,71 тис. грн. 

 КПКВ 0113240  „ Інші заклади та заходи ” 3,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113242 „ Інші заходи    у сфері соціаль-

ного захисту і соціального забезпечення ” 

3,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116090 „ Інша діяльність у сфері 

житлово-комунального господарства ” 

17,11 тис. грн. 

 КПКВ 0117690 „ Інша економічна діяльність ”          3,6 тис. грн. 

 КПКВ 0117693  „ Інші заходи пов’язані з 

економічною діяльністю ”  

         3,6 тис. грн. 

3.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на: 533,8 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці 437,5 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 „ Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями ” 

437,5 тис. грн. 
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  нарахування на заробітну плату 96,3 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 „ Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями ” 

96,3 тис. грн. 

3.3. Фінансове управління  Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на: 10,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні трансферти   10,0 тис. грн. 

 КПКВ 3719800  „ Субвенція з місцевого 

бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку 

регіонів ” 

10,0 тис. грн. 

4. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної  класифікації  видатків  загального фонду міського бюджету 

на 2018 рік: 

4.1. Бережанська міська рада  

 Зменшити асигнування на: 26,5тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 26,5 тис. грн. 

 КПКВ 0113240  „ Інші заклади та заходи ” 11,5 тис. грн. 

 КПКВ 0113242 „ Інші заходи    у сфері соціаль-

ного  захисту і соціального забезпечення ” 

11,5 тис. грн. 

  поточні трансферти 15,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113190  „ Соціальний захист ветеранів 

війни та праці ” 

15,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113192 „ Надання фінансової 

підтримки громадським організаціям 

ветеранів і осіб з  інвалідністю, діяльність 

яких має соціальну спрямованість” 

15,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 26,5 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 26,5 тис. грн. 

 КПКВ 0113190  „ Соціальний захист ветеранів 

війни та праці ” 

26,5 тис. грн. 

 КПКВ 0113192 „ Надання фінансової 

підтримки громадським організаціям 

ветеранів і осіб з  інвалідністю, діяльність 

яких має соціальну спрямованість” 

26,5 тис. грн. 

4.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської  
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міської ради 

 Зменшити асигнування на: 14,645 тис.  грн. 

 з них на:  
  поточні видатки 14,645 тис. грн. 
 КПКВ 0611160 „ Інші програми, заклади та 

заходи у сфері освіти ” 

14,645 тис. грн. 

 КПКВ 0611161  „ Забезпечення діяльності  

інших закладів у сфері освіти ” 

   14,645 тис. грн. 

5. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2018 

рік на 159,48 тис. грн. за рахунок : 

- субвенції з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

144,835 тис. грн. 

-  передачі коштів із загального фонду міського 

бюджету до спеціального фонду (бюджету 

розвитку) 

14,645 тис. грн. 

5.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

159,48  тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 159,48  тис. грн. 

 з них на:  
  капітальні видатки 144,835 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 „ Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями ” 

144,835 тис. грн. 

 КПКВ 0611160 „ Інші програми, заклади та 

заходи у сфері освіти ” 

14,645 тис. грн. 

 КПКВ 0611161  „ Забезпечення діяльності  

інших закладів у сфері освіти ” 

   14,645 тис. грн. 

6. Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів, які 

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році 

(додаток № 5 до типового рішення про бюджет), згідно з додатком № 1. 

7. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 до 

рішення міської ради від 22.12.2017 року № 807 „ Про міський бюджет на 

2018 рік ”), згідно з додатком № 2. 

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

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році 

(додаток № 7 до рішення міської ради від 22.12.2017 року № 807 „ Про 

міський бюджет на 2018 рік ”), згідно з додатком № 3  . 
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9. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2018 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 159,48 тис. 

грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 159,48 тис. грн., в тому 

числі бюджет розвитку – 159,48 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. 


