
 

 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

VIII сесія  

(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

07 травня  2021 року   м. Бережани                       № 221 

 

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 рішення сесії Тернопільської 

обласної ради від 17 березня 2021 року № 139 «Про внесення 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. Спрямувати на видатки загального фонду міського бюджету на 

2021 рік 

878,9 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 878,9 тис. грн. 

 2.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на:   505,0 тис. грн. 

 з них на:  
  поточні видатки 505,0 тис. грн. 

 КПКВ 0112010  «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню»  

160,0 тис. грн. 

 КПКВ 0112152  «Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я» (пільгові ліки) 

    100,0 тис. грн. 



 

 КПКВ 0115041  «Утримання та фінансова підтримка 

спортивних споруд» 

    40,0 тис. грн. 
 

 КПКВ 0116013  «Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного господарства» 

     60,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116030  «Організація благоустрою населених 

пунктів» 

    100,0 тис. грн. 

 КПКВ 0117130  «Здійснення заходів із землеустрою»      45,0 тис. грн. 

2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на:     365,0 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв    365,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти»  

    365,0 тис. грн. 

2.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на:       8,9 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 8,9 тис. грн. 

 КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 

iнших клубних закладів»  

      8,9 тис. грн. 

   
3. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету на 

2021 рік в сумі 120,202 тис. грн. за рахунок: 

 
- інших субвенцій з місцевого бюджету 

 (обласний бюджет) 
120,202 тис. грн. 

 

4.Збільшити обсяг видатків  спеціального фонду міського бюджету на 2021 

рік в сумі 120,202 тис. грн. за рахунок: 

 -  іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 120,202 тис. грн. 

 4.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на:  120,202 тис. грн. 

 з них на:  
  поточні  видатки  120,202 тис. грн. 

 КПКВ 0118311 «Охорона та раціональне 

використання природних ресурсів» (субвенційні 

кошти) 

   120,202 тис. грн. 

5.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.      



 

6.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 

№ 2. 

7.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. 

8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету та фінансів та заступника міського голови згідно 

розподілу обов’язків. 

 

 

      Міський голова                  Ростислав  БОРТНИК 


