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24  червня  2021 року                                                               №301 
 

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 Кабінету 

Міністрів України від 19 травня 2021 року № 468-р «Деякі питання розподілу 

у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 

травня 2021 року № 345-од «Про схвалення змін до обласного бюджету на 

2021 рік», рішення сесії Бережанської міської ради від 03 червня 2021 року № 

288 «Про співфінансування робіт з капітального ремонту автомобільної 

дороги М-12 в межах Бережанської міської ради (як співфінансування на 

договірних засадах)», 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 (протокол №15 від 15.06.2021року), сесія Бережанської  

міської  ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.    Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2021 рік в 

сумі 1646,8 тис. грн. за рахунок: 
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій 

855,0 тис. грн. 

- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення 791,8 тис. грн. 



  

якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

 

 2.  Спрямувати на видатки міського бюджету на 2021 рік 102,0 тис. грн. 

вільного залишку бюджетних коштів загального фонду   станом на 01 січня 

2021 року, в тому числі на видатки:  

        -  загального фонду – 70,73 тис. грн.; 

        -  спеціального фонду – 31,27 тис. грн. 

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

в сумі 581,23 тис. грн. 

3.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на:         4,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки        4,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства»  

4,0 тис. грн. 

3.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на:   577,23 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки  577,23 тис. грн. 

 КПКВ 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам»  
          (субвенційні кошти) 

510,5 тис. грн. 

 КПКВ 0611181 «Співфінансування заходів, що 

реалізуються за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти `Нова українська школа`» 
(місцеві кошти) 

56,73 тис. грн. 

 КПКВ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері 

освіти»  

10,0 тис. грн. 

 4.   Збільшити обсяг видатків  спеціального фонду міського бюджету на 2021  

рік в сумі 1167,57 тис. грн. за рахунок: 

       -  передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку   (спеціального   

фонду (субвенція на НУШ), в сумі 281,3 тис. грн.,  

      -  передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку  (спеціального   

фонду) вільного залишку загального фонду (співфінансування субвенції на 

НУШ – місцеві кошти), в сумі 31,27 тис. грн., 

      -  передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку  (спеціального   



  

фонду (субвенція на соціально-економічний розвиток), в сумі 855,0 тис. грн., 

         а саме: 

4.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на:      855,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки     855,0 тис. грн. 

 КПКВ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій»          
(субвенційні кошти)  

    855,0 тис. грн. 

 4.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на:      312,57 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки  312,57 тис. грн. 

 КПКВ 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам»  
          (субвенційні кошти) 

281,3 тис. грн. 

 КПКВ 0611181 «Співфінансування заходів, що 

реалізуються за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти `Нова українська школа`» 
(місцеві кошти) 

31,27 тис. грн. 

 

5.  Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної класифікації видатків спеціального фонду міського бюджету 

на 2021 рік: 

5.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на: 407,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки    407,0 тис. грн. 

 КПКВ 0117461  «Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету» (капітальний ремонт комунікацій та дороги 

М-12 в межах Бережанської громади для Служби 

автомобільних доріг) 

    407,0 тис. грн. 

5.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 



  

 Зменшити асигнування на: 407,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки    407,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»     407,0 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 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.  Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2021 рік, 

зменшивши  фінансування за кодами 208400 «Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» та 

602400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду)» за загальним фондом на суму 1167,57 тис. 

грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 1167,57 тис. грн., в тому 

числі бюджет розвитку – 1167,57 тис. грн. 

 10.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію   

міської ради з питань бюджету та фінансів. 

 

 

    МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                             Ростислав  БОРТНИК 


