
  

 
Бережанська міська рада  

VІII скликання  

XI сесія  

(I засідання)  
 

Р І Ш Е Н Н Я  

                                                                  м. Бережани 
 

 

22  липня  2021 року                                                                       №333 
 

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 09 червня 2021 року № 619-р «Про розподіл у 2021 році 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі 

центрів надання адміністративних послуг», рішення сесії Тернопільської 

обласної ради від 30 червня 2021 року № 195 «Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2021 рік», розпорядження голови Тернопільської 

обласної державної адміністрації від 20 липня 2021 року № 459/01.02-01 «Про 

схвалення проєкту змін до обласного бюджету на 2021 рік», рішення сесії 

Нараївської сільської ради від 05 липня 2021 року № 631 «Про внесення змін 

до сільського бюджету на 2021 рік», розпорядження міського голови від 09 

липня 2021 року № 173-р «Про перерозподіл коштів для забезпечення 

співфінансування субвенції на придбання ноутбуків для педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти», керуючись статтею 78 

Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», (протоколи від 

15.07.2021року, від 20.07.2021року та від 22.07.2021року),  сесія Бережанської  

міської  ради 

                                        ВИРІШИЛА: 

 

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

сумі 4069,0 тис. грн. за рахунок: 

Збільшення: 



  

- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету (41051400) 

267,3 тис. грн. 

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету (41055000) 

267,7 тис. грн. 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на розвиток мережі центрів надання адміністративних 

послуг (41035200) 

574,0  тис. грн. 

- інші субвенції з місцевого бюджету (41053900) 10,0  тис. грн. 

- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку 

інших ніж заробітна плата (11010400) 

170,0 тис. грн. 

- рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 

рубок головного користування (13010100) 

150,0 тис. грн. 

- акцизного податку з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції). (14020000) Пальне 
(14021900) 

550,0 тис. грн. 

- акцизного податку з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції) 

(14030000.) Пальне (14031900)  

   2000,0 тис. грн. 

-  адміністративних штрафів та інших санкцій                                                                   
(21081100) 

      120,0 тис. грн. 

- адміністративних штрафів та штрафних санкцій за 

порушення законодавства у сфері виробництва та 

обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

(21081500)   

35,0 тис. грн. 

- плати за надання інших адміністративних послуг 

(22012500)   

100,0 тис. грн. 

- адміністративного збору за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  

(22012600)   

60,0 тис. грн. 

- коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, 

спадкового майна, майна, одержаного територіальною 

громадою в порядку спадкування чи дарування, а 

також валютні цінності і грошові кошти, власники 

яких невідомі  (31010200)   

15,0 тис. грн. 

- інших надходжень (24060300)   100,0 тис. грн. 

 

Зменшення: 
- єдиного податку з фізичних осіб  (18050400)   350,0 тис. грн. 



  

 

       2.  Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2021 рік в 

сумі 3495,0 тис. грн. 

2.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на:      1802,7 тис. грн. 

 з них на:  

  комунальні послуги та енергоносії       120,0 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» 

    120,0 тис. грн. 

  поточні видатки  1682,7 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» 

      50,0 тис. грн. 

 КПКВ 0112010  «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню»  

   400,0  тис. грн. 

 КПКВ 0112111  «Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги»  

   350,0  тис. грн. 

 КПКВ 0112144  «Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий діабет» (місцеві 

кошти)  

     90,0  тис. грн. 

 КПКВ 0112144  «Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий діабет» 
(субвенційні кошти) 

   267,7  тис. грн. 

 КПКВ 0112152  «Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я»  (з них 10,0 тис.- субвенц. кошти)  

    130,0 тис. грн. 

 КПКВ 0115041 «Утримання та фінансова підтримка 

спортивних споруд»  

     45,0  тис. грн. 

 КПКВ 0116013 «Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного господарства»  

   100,0  тис. грн. 

 КПКВ 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства»  

50,0 тис. грн. 

 КПКВ 0117390 «Розвиток мережі центрів надання 

адміністративних послуг»  
          (місцеві кошти) 

    200,0 тис. грн. 

2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на:      1535,3 тис. грн. 

 з них на:  



  

  комунальні послуги та енергоносії      1200,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»      397,6 тис. грн. 

 КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти за 

рахунок коштів місцевого бюджету»  

     802,4 тис. грн. 

  поточні видатки    335,3 тис. грн. 

 КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти за 

рахунок коштів місцевого бюджету»  

     68,0 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) 

267,3 тис. грн. 

2.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на:    157,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки    157,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 

iнших клубних закладів»  

       7,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва»  

       150,0 тис. грн. 

   
 3.  Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної класифікації видатків загального фонду міського бюджету на 

2021 рік: 

3.1. Бережанська міська рада  

 Зменшити асигнування на: 20,0 тис. грн. 

 з них на:  

  комунальні послуги та енергоносії   20,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю»  

        20,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 20,0 тис. грн. 

 з них на:  

  комунальні послуги та енергоносії   20,0 тис. грн. 

 КПКВ 0110150  «Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), 

      20,0 тис. грн. 



  

міської, селищної, сільської рад» 

3.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на:   184,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки    184,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»      8,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти за 

рахунок коштів місцевого бюджету»  

     91,0 тис. грн. 

 КПКВ 0615011 «Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів спорту»  

15,0 тис. грн. 

 

 КПКВ 0615031 «Надання загальної середньої освіти за 

рахунок коштів місцевого бюджету»  

     70,0 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 184,0 тис. грн. 

 з них на:  
  поточні видатки    184,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»      184,0 тис. грн. 

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

 326,0 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 900,0 тис. грн. за рахунок: 

       -  передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку   (спеціального   

фонду (субвенція на ЦНАП), в сумі 574,0 тис. грн. 

       -  вільного залишку спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 291,0 тис. 

грн., 

      -  вільного залишку спеціального фонду (екологічні кошти) в сумі 35,0 тис. 

грн., а саме: 

5.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на:      624,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки     35,0 тис. грн. 

 КПКВ 0118330  «Інша діяльність у сфері екології та 

охорони природних ресурсів» 

    35,0 тис. грн. 

  капітальні видатки     589,0 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» 

    15,0 тис. грн. 

 КПКВ 0117390 «Розвиток мережі центрів надання 574,0 тис. грн. 



  

адміністративних послуг»  
          (передача із ЗФ субвенційних коштів ЦНАП)  

 5.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на:      240,2 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки    240,2 тис. грн. 

 КПКВ 0617321 «Будівництво освітніх установ та 

закладів»  

    240,2 тис. грн. 

5.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на:       35,8 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки      35,8 тис. грн. 

 КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 

iнших клубних закладів»  

     35,8 тис. грн. 

 
6.  Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної класифікації видатків спеціального фонду міського бюджету 

на 2021 рік: 

6.1. Бережанська міська рада  

 Зменшити асигнування на:        120,2 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки        120,2 тис. грн. 

 КПКВ 0117330  «Будівництво інших об’єктів 

комунальної власності»  

       117,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116030  «Організація благоустрою населених 

пунктів»  

        3,2 тис. грн. 

6.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Зменшити асигнування на:        93,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки        93,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»        93,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:        117,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки        117,0 тис. грн. 

 КПКВ 0617321 «Будівництво освітніх установ та 

закладів»  

      117,0 тис. грн. 

6.3. «Фінансове управління» Бережанської міської  



  

ради 

 Збільшити асигнування на:        96,2 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні трансферти        96,2 тис. грн. 

 КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 
(обласний бюджет: для спів фінансування придбання 

ноутбуків) 

       96,2 тис. грн. 

 
7.     Затвердити розпорядження міського голови від 09 липня 2021 року № 173-

р  «Про перерозподіл коштів для забезпечення спів фінансування субвенції 

на придбання ноутбуків для педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти».     

8. 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.      

  9.  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. 

10. 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. 

 11.  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 574,0 тис. 

грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 574,0 тис. грн., в тому 

числі бюджет розвитку – 574,0 тис. грн. 

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

між Бережанською міською радою та Тернопільською обласною радою  

щодо передачі з бюджету Бережанської міської територіальної громади до 

Тернопільського обласного бюджету у вигляді міжбюджетного 

трансферту, а саме передачі іншої субвенції з місцевого бюджету згідно 

договору, що додається. 

  13.  Затвердити договір про передачу коштів між місцевими бюджетами (про 

міжбюджетний трансферт),  укладений 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 договору, що 

додається. 

  14.    Внести зміни до рішення сесії міської ради від 03 червня 2021 року № 256 

«Про внесення змін до бюджету Бережанської міської територіальної 

громади на 2021 рік», доповнивши Додатком «Міжбюджетні трансферти 

на 2021 рік», а саме: 

     -   у текстовій частині рішення: пункт 5 вважати пунктом 6; доповнити 

пунктом 5 такого змісту «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 № 2; 

      -    доповнити рішення Додатком № 2, згідно Додатку № 4 до цього рішення 

(додається). 

 15.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію   

міської ради з питань бюджету та фінансів. 

   

 

  МІСЬКИЙ ГОЛОВА                   Ростислав  БОРТНИК 

 


