
 

  

 
Бережанська міська рада 

Тернопільської області 

VІIІ скликання 

ІV сесія 

(ІV засідання) 

 

РІШЕННЯ 
 

від  12  лютого  2021 року                            №  126 
 

Про внесення змін до бюджету 

Бережанської  міської 

територіальної громади  на 2021 рік 

 

   

 

Розглянувши пропозиції Бережанської міської ради та висновки 

постійної комісії Бережанської міської ради з питань бюджету та 

фінансів щодо внесення змін до бюджету Бережанської міської 

територіальної громади, затвердженого рішенням сесії Бережанської 

міської ради від 21 грудня 2020 року № 40 «Про бюджет Бережанської 

міської територіальної громади на 2021 рік»(зі змінами), 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. Спрямувати на видатки загального фонду міського бюджету на 2021 рік   

481,34 тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду   

станом на 01 січня 2021 року. 

2. Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2021  рік в 

сумі 481,34 тис. грн. 

               

2.1. «Фінансове управління» Бережанської міської ради  

 Збільшити асигнування на:   481,34 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні трансферти   481,34 тис. грн. 

 КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

(на утримання Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

Бережанського району, який ліквідовується у 2021 році)  

   481,34 тис. грн. 

  



 

  

3. Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів, які     

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2021 році 

(додаток 5 до рішення міської ради від 21.12.2020 року № 40 „ Про 

бюджет Бережанської міської територіальної громади на 2021 рік ”), 

згідно з додатком № 1. 

4. Затвердити «Договір про співробітництво Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг Бережанського 

району та Бережанської міської ради у формі делегування виконання 

відповідних завдань із передачею відповідних ресурсів», що додається. 

5.   Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2021 рік,  укладений 

між Бережанською міською радою та Тернопільською районною радою  

щодо передачі з бюджету Бережанської міської територіальної громади  до 

Тернопільського районного бюджету у вигляді міжбюджетного 

трансферту, а саме передачі іншої субвенції згідно договору, що додається. 

6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію   

міської ради з питань бюджету та фінансів та першого заступника міського 

голови Марію Лук’янову. 

 

 

       Міський голова               Ростислав  БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


