
  

 
Бережанська міська рада  

VІII скликання  

V сесія  

(І засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

25  лютого  2021 року       м. Бережани                  № 136  
 

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), враховуючи розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 15 лютого 2021 року № 99/01.02-01 «Про 

схвалення проекту змін до обласного бюджету на 2021 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 2021 рік в 

сумі 168,21 тис. грн. за рахунок: 

 
- іншої субвенції з місцевого бюджету 168,21 тис. грн. 

 

 2.  Спрямувати на видатки загального фонду міського бюджету на 2021 рік 

1977,2 тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду   

станом на 01 січня 2021 року. 

       3.  Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2021  рік 

в сумі 2145,41 тис. грн. 

 3.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на: 1355,41тис. грн. 

 з них на:  
  оплата праці 800,0 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» 

    800,0 тис. грн. 

  поточні видатки 555,41 тис. грн. 

 КПКВ 0113050  «Пільгове медичне обслуговування 

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» (субвенційні) 

    31,41 тис. грн. 

 КПКВ 0113171  «Компенсаційні виплати особам з 

інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів, мотоколясок і на 

транспортне обслуговування» (субвенційні) 

    20,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113191  «Інші видатки на соціальний захист 

ветеранів війни та праці» (субвенційні) 

    76,8 тис. грн. 

 КПКВ 0113242  «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення» (в т.ч. 40,0 тис. 

грн. - субвенційні) 

    140,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116013  «Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного господарства» 

    200,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116030  «Організація благоустрою населених 

пунктів» 

    60,0 тис. грн. 

 КПКВ 0117680  «Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування» 

      27,2 тис. грн. 

3.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на:     190,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 190,0 тис. грн. 

 КПКВ 0610160 «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах»  

     40,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти»  

      50,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері  

освіти»  

      100,0 тис. грн. 

3.3. «Фінансове управління» Бережанської міської ради  

 Збільшити асигнування на:     600,0 тис. грн. 

 з них на:  
  поточні трансферти   600,0 тис. грн. 

 КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

(Саранчуківській ТГ на утримання підопічних у 

стаціонарному геріатричному відділенні) 

     600,0 тис. грн. 

 



  

 4.   Спрямувати на видатки спеціального фонду міського бюджету на 2021 рік 

553,304 тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів спеціального фонду 

станом на 01 січня 2021 року. 

         5.   Збільшити обсяг видатків  спеціального фонду міського бюджету на 2021 

рік в сумі 553,304 тис. грн. за рахунок: 

     -  вільного залишку спеціального фонду в сумі 553,304 тис. грн. 

      

5.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на: 8,5 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 8,5 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» 

        8,5 тис. грн. 

5.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на:   244,804тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки  244,804тис.грн. 

 КПКВ 0617321 «Будівництво освітніх установ           

та закладів»  

  244,804 тис. грн. 

5.3. «Фінансове управління» Бережанської міської ради  

 Збільшити асигнування на:     300,0 тис. грн. 

 з них на:  
  капітальні трансферти   300,0 тис. грн. 

 КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

(Нараївській ТГ згідно договору про спільну діяльність) 
     300,0 тис. грн. 

  

     6. 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.      

    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 21.12.2020 року № 40 „ Про бюджет Бережанської міської 

територіальної громади на 2021 рік”) згідно з додатком № 2. 

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

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2021 році 

(додаток  7 до рішення сесії міської ради від 21.12.2020 року № 40 „ Про 

бюджет Бережанської міської територіальної громади на 2021 рік ”),  



  

згідно з додатком № 3. 

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

між Бережанською міською радою та Саранчуківською сільською радою  

щодо передачі з бюджету Бережанської міської територіальної громади до 

Саранчуківського сільського бюджету у вигляді міжбюджетного 

трансферту, а саме передачі іншої субвенції з місцевого бюджету згідно 

договору, що додається. 

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

між Бережанською міською радою та Нараївською сільською радою  щодо 

передачі з бюджету Бережанської міської територіальної громади до 

Нараївського сільського бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту, а 

саме передачі іншої субвенції з місцевого бюджету згідно договору, що 

додається. 

  11.  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


