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Бережанська міська рада  

VІI скликання  

ХІХ сесія  

(V засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  

 

від 10 вересня 2020 року         № 1804 
 

Про внесення змін до бюджету 

Бережанської міської територіальної 

громади на 2020 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 сесії Бережанської міської ради від 20 

грудня 2019 року №1550 «Про бюджет Бережанської міської територіальної 

громади на 2020 рік», зі змінами і доповненнями внесеними рішенням сесії від 

30 січня 2020 року № 1585, від 26 лютого 2020 року № 1617, від 05 березня 

2020 року, № 1640, від 16 березня 2020 року № 1656, від 02 квітня 2020 року 

№ 1660, від 21 квітня 2020 року № 1678, від 14 травня 2020 року № 1683, від 

28 травня 2020 року № 1713, від 25 червня 2020 року № 1734, від 30 липня 

2020 року № 1760, від 12 серпня 2020 року № 1799 «Про внесення змін до 

бюджету Бережанської міської територіальної громади на 2020 рік», 

рішенням постійної комісії обласної ради з питань бюджету від10 серпня 2020 

року № 488, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 

серпня 2020 року № 496/01.02-0 «Про схвалення проекту змін до обласного 

бюджету на 2020 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 2020 рік в 

сумі 2796,133 тис. грн. за рахунок: 

- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету  

372,581 тис. грн. 
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- субвенції з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

242,0 тис. грн. 

- субвенції з місцевого бюджету на реалізацію 

програми «Спроможна школа для кращих 

результатів» за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

1804,995 тис. грн. 

- субвенції з місцевого бюджету на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

376,557 тис. грн. 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2020 рік 

в сумі 478,007 тис. грн. за рахунок субвенційних коштів: 

2.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на:  478,007 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 478,007 тис.грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти 

(у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» (субвенція на НУШ) 

 303,907 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти 

(у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» (субвенція на 

інклюзію) 

 97,6 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 
(субвенція на інклюзію) 

76,5 тис. грн. 

3. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної класифікації видатків загального фонду міського бюджету на 

2020 рік: 

3.1. Бережанська міська рада  

 Зменшити асигнування на:  295,0 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці  25,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113210 «Організація та проведення 

громадських робіт»  

 25,0 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату  5,0 тис. грн. 
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 КПКВ 0113210 «Організація та проведення 

громадських робіт»  

 5,0 тис. грн. 

  поточні видатки  265,0 тис. грн. 

 КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад»  

 40,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення»  

 50,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів»  

 40,0 тис. грн. 

 КПКВ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха» 

 35,0 тис. грн. 

 КПКВ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»  100,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:  590,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки  420,0 тис. грн. 

 КПКВ 0115041 «Утримання та фінансова підтримка 

спортивних споруд»  

 100,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116013 «Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного господарства» 

 320,0 тис. грн. 

  поточні трансферти  170,0 тис. грн. 

 КПКВ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

(районному бюджету згідно договору) 
 145,0 тис. грн. 

 КПКВ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів» 

 25,0 тис. грн. 

3.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Зменшити асигнування на:  1085,0 тис. 

грн. 

 з них на:  

  комунальні послуги та енергоносії 775,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» (для 

співфінансуваня до субвенції на спроможну школу) 
150,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» (для співфінансуваня до 

субвенції на спроможну школу) 

 625,0 тис.грн. 
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  поточні видатки 310,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))»  

 70,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері 

освіти»  

 170,0 тис. грн. 

 КПКВ 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей 

(крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)»  

 20,0 тис. грн. 

 КПКВ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл»  

 50,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:  20,0 тис. грн. 

 з них на:  

  медикаменти 10,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»  10,0 тис. грн. 

  поточні видатки  10,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти 

закладами позашкільної освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми» 

 5,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти» 

 5,0 тис. грн. 

3.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

 

 Зменшити асигнування на:  40,0 тис. грн. 

 з них на:  

  комунальні послуги та енергоносії 40,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011100 «Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами»  

40,0 тис. грн. 

4. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2020 

рік в сумі 3128,126 тис. грн. за рахунок: 

- переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 810,0 тис. грн. (бюджетні призначення); 

- передачі субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 

68,674 тис. грн.; 

- передачі субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 
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відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 67,9 тис. грн.; 

- передачі субвенції з місцевого бюджету на реалізацію програми 

«Спроможна школа для кращих результатів» за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету в сумі 1804,995 тис. грн.; 

- передачі субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 376,557 тис. грн.; 

4.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на: 411,557 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 411,557 тис. грн. 

 КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у 

разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад»  

35,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116083 «Проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень 

для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа» (субвенційні кошти) 

376,557 тис. грн. 

4.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на: 2716,569 тис.грн. 

 з них на:  
  капітальні видатки 2716,569 тис.грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 
(субвенція на інклюзію) 

37,7 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої 

освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» (з 

них субвенційні: НУШ - 68,674 тис. грн.; інклюзія 

– 30,2 тис. грн.) 

98,874 тис. грн. 

 КПКВ 0611180 «Виконання заходів в рамках 

реалізації програми «Спроможна школа 

для кращих результатів» (з них субвенційні -

1804,995 тис. грн. та співфінансування з 

місцевого бюджету -775,0 тис. грн.) 

2579,995 тис. грн. 

5. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної класифікації видатків спеціального фонду міського бюджету 
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на 2020 рік: 

5.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на:  391,6 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні трансферти 327,0 тис. грн. 

 КПКВ 0119770 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» (районному бюджету згідно договору) 

 150,0 тис. грн. 

 КПКВ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів» -
ДПРЧ 7 

 177,0 тис. грн. 

  капітальні видатки 64,6 тис. грн. 

 КПКВ 0116013 «Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного господарства» 

 25,0 тис. грн. 

 КПКВ 0117350 «Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації)» 

 6,6 тис. грн. 

 КПКВ 0117461 «Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету» 

 33,0 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 391,6 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки  391,6 тис. грн. 

 КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів»  

 391,6 тис. грн. 

6. Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів, які 

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2020 році 

(додаток № 5 до рішення міської ради від 20.12.2019 року № 1550 «Про 

бюджет Бережанської міської територіальної громади на 2020 рік»), згідно 

з додатком № 1.  

7. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2020 році будуть 

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

міської ради від 20.12.2019 року № 1550 «Про бюджет Бережанської 

міської територіальної громади на 2020 рік»), згідно з додатком № 2. 

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

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2020 році 

(додаток № 7 до рішення міської ради від 20.12.2019 року № 1550 «Про 

бюджет Бережанської міської територіальної громади на 2020 рік»), згідно 

з додатком № 3. 

9. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2020 рік, 

зменшивши фінансування за кодами 208400 «Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» та 
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602400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду)» за загальним фондом на суму 3128,126 тис. 

грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 3128,126 тис. грн., в тому 

числі бюджет розвитку – 3128,126 тис. грн. 

10 Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2020 рік, укладений 

між Бережанською міською радою та Бережанською районною радою щодо 

передачі з бюджету Бережанської міської територіальної громади 

Бережанському районному бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту, 

а саме передачі іншої субвенції згідно договору, що додається. 

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва. 

 

Міський голова     Володимир МУЗИЧКА 


