
  

 
Бережанська міська рада  

VІII скликання  

VII сесія  

(І засідання)  

 

                                      Р І Ш Е Н Н Я                  
 

25  березня  2021 року            м. Бережани             № 183  
 

Про внесення змін до бюджету 

Бережанської  міської 

територіальної громади  на 2021 рік 

 

   

 

Розглянувши пропозиції апарату управління Бережанської міської ради 

та висновки постійної комісії Бережанської міської ради з питань бюджету 

та фінансів щодо внесення змін до бюджету Бережанської міської 

територіальної громади на 2021 рік, затвердженого рішенням сесії 

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

Бережанської міської територіальної громади на 2021 рік (зі змінами), 

враховуючи рішення сесії Нараївської сільської ради від 23 грудня 2020 року 

№ 119 та від 17 лютого 2021 року № 234, рішення сесії Саранчуківської 

сільської ради від 16 березня 2021 року № 275, 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 129,94 тис. грн. за рахунок: 
-   інших субвенцій з місцевого бюджету 129,94 тис. грн. 

 

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

562,0 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 691,94 тис. грн. 
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3 Збільшити асигнування на: 591,94 тис. грн. 

 з них на:  
  поточні видатки 591,94 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» 

    30,0 тис. грн. 

 КПКВ 0112111  «Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги» 
(субвенція з Нараївської ТГ) 

     70,0  тис. грн. 

 КПКВ 0112152  «Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я»  

          (в т. ч. субвенція з Нараївської ТГ-39,94 тис. та субвенція 

з Саранчуківської ТГ – 20,0 тис.) 

  109,94 тис. грн. 

 КПКВ 0113032  «Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв’язку» 

    40,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113033  «Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян» 

   300,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116030  «Організація благоустрою населених 

пунктів» 

    15,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116090  «Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства» 

    12,0 тис. грн. 

 КПКВ 0117130  «Здійснення заходів із землеустрою»      15,0 тис. грн. 

3.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на:     100,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 100,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»       100,0 тис. грн. 

 

 

 

  

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

167,4 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 167,4 тис. грн. за рахунок: 

     -  вільного залишку спеціального фонду в сумі 167,4 тис. грн. 

 5.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської  



  

міської ради 

 Збільшити асигнування на:      167,4 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки    167,4 тис. грн. 

 КПКВ 0617321 «Будівництво освітніх установ           

та закладів»  

      55,8 тис. грн. 

 КПКВ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій»  

    111,6 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 2021 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 передачу міжбюджетного трансферту, укладений між 

Тернопільською обласною радою та Бережанською міською радою щодо 

передачі з Тернопільського обласного бюджету до бюджету Бережанської 

міської територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту, а саме 

передачі іншої субвенції з місцевого бюджету згідно договору, що додається. 

 

10.Затвердити договір про передачу та прийняття міжбюджетних трансфертів,  

укладений між Саранчуківською сільською радою та Бережанською міською 

радою щодо передачі з бюджету Саранчуківської сільської територіальної 

громади до бюджету Бережанської міської територіальної громади у вигляді 

міжбюджетного трансферту, а саме передачі іншої субвенції з місцевого 

бюджету згідно договору, що додається. 

 

11.Затвердити договори про передачу коштів між місцевими бюджетами (про 

міжбюджетний трансферт),  укладені між  Нараївською сільською радою  та 

Бережанською міською радою щодо передачі з бюджету Нараївської сільської 

територіальної громади до бюджету Бережанської міської територіальної 



  

громади у вигляді міжбюджетного трансферту, а саме передачі іншої субвенції 

з місцевого бюджету згідно договорів, що додаються. 

 

12.Затвердити договір про відшкодування витрат за надані телекомунікаційні 

послуги пільговим категоріям громадян, укладений між Бережанською 

міською радою та публічним акціонерним товариством «Укртелеком. 

 

13.Затвердити договір відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян автомобільним транспортом на маршрутах загального 

користування, укладений між Бережанською міською радою та Товариством з 

додатковою відповідальністю «Бережаниавтотранс». 

 

14.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету та фінансів. 

 

 

Міський голова                     Ростислав  БОРТНИК 


