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                                Р ІШ ЕННЯ  
                                                           
 

 28  жовтня  2021 року         м. Бережани                                      № 433  
 

Про внесення змін до бюджету 
Бережанської  міської 
територіальної громади  на 2021 рік 

 

   

 

Розглянувши пропозиції та висновки постійної комісії з питань 
бюджету та фінансів (протокол №26 від 22.10.2021р.) 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 голови Тернопільської обласної 
державної адміністрації від 01 жовтня 2021 року № 597/01.02-01 «Про 
схвалення проекту 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», сесія Бережанської 
міської ради 

ВИРІШИЛА: 
 

 

1.    Зменшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2021 рік в 
сумі 20,0 тис. грн. за рахунок: 

Зменшення: 
- іншої субвенції з місцевих бюджетів (410539000) –

обласний бюджет 
20,0 тис. грн. 

      

      2.  Зменшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2021 рік в 
сумі 20,0 тис. грн. 

2.1. Бережанська міська рада  

 Зменшити асигнування на:      20,0 тис. грн. 
 з них на:  

  поточні видатки      20,0 тис. грн. 



 КПКВ 0113171  «Компенсаційні виплати особам з 
інвалідністю на бензин, ремонт, технічне 
обслуговування автомобілів, мотоколясок і на 
транспортне обслуговування»  (субвенційні кошти) 

      10,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113191  «Інші видатки на соціальний захист 
ветеранів війни та праці»  (субвенційні кошти) 

      10,0 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:    272,2 тис. грн. 
 з них на:  

  оплата праці    272,2 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» 

    272,2 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:      272,2 тис. грн. 
 з них на:  

  комунальні послуги та енергоносії     105,0 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» 

    105,0 тис. грн. 

  поточні видатки    167,2 тис. грн. 
 КПКВ 0113160  «Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не 
здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги» 

      80,0 тис. грн. 

 КПКВ 0112144  «Централізовані заходи з лікування 
хворих на цукровий та нецукровий діабет» 

      87,2 тис. грн. 

3.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 
ради 

 

 Зменшити асигнування на:   33,0 тис. грн. 
 з них на:  

  поточні видатки     33,0 тис. грн. 
 КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти»  
    33,0 тис. грн. 



 Збільшити асигнування на:     82,0 тис. грн. 
 з них на:  

  комунальні послуги та енергоносії     33,0 тис. грн.. 
 КПКВ  0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти» 

     33,0 тис. грн. 

  поточні видатки     49,0 тис. грн. 
 КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти» (пальне)  
    49,0 тис. грн. 

3.3. «Фінансове управління» Бережанської міської 
ради 

 

 Зменшити асигнування на:     148,9 тис. грн. 
 з них на:  

  поточні видатки    148,9 тис. грн. 
 КПКВ 3718710  «Резервний фонд місцевого бюджету»    148,9 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:      99,9 тис. грн. 
 з них на:  

  поточні видатки      99,9 тис. грн. 
 КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»   

(обласному бюджету)  
    99,9 тис. грн. 

 

  4. 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.      

  5. 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.          

    6.  Затвердити договір про передачу міжбюджетного трансферту, укладений 
між Тернопільською обласною радою та Бережанською міською 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. 

    7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію   
міської ради з питань бюджету та фінансів. 

   

 

        МІСЬКИЙ ГОЛОВА                   Ростислав  БОРТНИК 



Додаток 1 

до рішення від 28 жовтня 2021 року №433     

  "Про внесення змін до бюджету Бережанської  
міської територіальної громади  на 2021 рік" 

 

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік 

19548000000 

 

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 

                                                                                                                                                                   (грн.) 

Код Класифікації доходу 
бюджету / Код бюджету 

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача 
міжбюджетного трансферту 

Усього 

1 2 3 

                                                                         I. Трансферти до загального фонду бюджету 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету -20000,0 

  поточний 
трансферт 

19100000000 Тернопільський обласний бюджет 

(обласна програма «Ветеран» на 2020-2024 роки ) 
-20000,0 

                                                                       II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

 

X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: -20000,0 

X загальний фонд -20000,0 

X спеціальний фонд 
 

 

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам 

                                                                                                                                                                         (грн.) 

Код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 
місцевого бюджету / Код 

бюджету 

Код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету 

Найменування трансферту / Найменування бюджету - 
отримувача міжбюджетного трансферту 

Усього 

1 2 3 4 

                                                                    I. Трансферти із загального фонду бюджету 

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 99900,0 

   
поточний 
трансферт 

19100000000 
 

Тернопільський обласний бюджет  

(на оплату за послуги з виготовлення проектно-

кошторисної документації: Поточний середній ремонт 
автомобільної дороги загального користування місцевого 
значення С200115 (Бережани-Мечищів)-Лісники 
Тернопільської області та Поточний середній ремонт 
автомобільної дороги загального користування місцевого 
значення С200103 Бережани-Мечищів Тернопільської 
області) 

99900,0 

                                                          II. Трансферти із спеціального фонду бюджету 

    

X X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:     99900,0 

X X загальний фонд        99900,0 

X X спеціальний фонд 
 

                      Секретар міської ради                                                                       Ірина  ЗАГНІЙНА 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11003.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11003.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html


усього

у тому 
числі 

бюдже
т 

розвитк
у

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0110000 Бережанська міська рада -20000,0 -20000,0 0,0 0,0

0110000 Бережанська міська рада -20000,0 -20000,0 0,0 0,0

0113171 3171 1010

Компенсаційні виплати особам з 
інвалідністю на бензин, ремонт, 
технічне обслуговування автомобілів, 
мотоколясок і на транспортне 
обслуговування

Обласна програма "Ветеран на 2020-
2024 роки" -10000,0 -10000,0

0113191 3191 1030
Інші видатки на соціальний захист 
ветеранів війни та праці

Обласна програма "Ветеран на 2020-
2024 роки" -10000,0 -10000,0

-20000,0 -20000,0 0,0 0,0

Дата і номер 
документа, яким  

затверджено 
місцеву 

регіональну 
програму

Усього

рішення сесії 
Тернопільської 

обласної ради № 
1506 від 

28.11.2019р. (зі 
змінами)  

19548000000

               (код бюджету)

Секретар міської ради

              Додаток 2

Ірина  ЗАГНІЙНА

до рішення від 28 жовтня 2021 року № 433
  "Про внесення змін до бюджету Бережанської 
міської територіальної громади  на 2021 рік"

Всього

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм у 2021 році

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код 
Типово

ї 
програ
мної 

класиф
ікації 

видаткі
в та 

Код 
Функці
онально

ї 
класифі

кації 
видаткі

в та 
кредиту

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми
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