
  

                                                                   
Бережанська міська рада  

VІII скликання 

ІХ сесія 

(ІІ засідання)  

 

                                 РІ Ш Е ННЯ  
                                                         м. Бережани                  

 від 03 червня  2021 року                                                                       №256  
 

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» враховуючи висновки постійної комісії з питань 

бюджету та фінансів, сесія Бережанської міської  ради  

 

                                        ВИРІШИЛА: 

 

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

1055,5 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 1055,5 тис. грн. 

 2.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на:   127,0 тис. грн. 

 з них на:  
  поточні видатки 127,0 тис. грн. 

 КПКВ 0112152  «Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я»  

    121,0 тис. грн. 

 КПКВ 0118220  «Заходи та роботи з мобілізаційної 

підготовки місцевого значення» 

    6,0 тис. грн. 

2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 



  

 Збільшити асигнування на:     638,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 638,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»    634,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері 

освіти» 

        4,0 тис. грн. 

2.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на:       63,2 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 63,2 тис. грн. 

 КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»        16,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва»  

      47,2 тис. грн. 

2.4. «Фінансове управління» Бережанської міської ради      

 Збільшити асигнування на:      227,3 тис. грн. 

 з них на:  

      поточні трансферти 227,3 тис. грн. 

 

 

КПКВ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів»  

 

   

227,3 тис. грн. 

 

 

3.  Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної класифікації видатків спеціального фонду міського бюджету 

на 2021 рік: 

3.1. Бережанська міська рада  

 Зменшити асигнування на: 5,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки   5,0 тис. грн. 

 КПКВ 0117350 «Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації)» 

       5,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 5,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки   5,0 тис. грн. 

 КПКВ 0117650  «Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи права на неї» 

        5,0 тис. грн. 

  

 4. 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 № 1. 

    5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію   

міської ради з питань бюджету та фінансів. 

 

     

  МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                 Ростислав  БОРТНИК 
     

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


