
  

 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання 

ХІV сесія 

(ІI засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

09  листопада  2021 року         м. Бережани                             №  451 
 

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

 

   

 

Розглянувши пропозиції 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) 
(протокол № 27 від 04 листопада 2021р., № 28 від 08 листопада 2021р., № 29 від 
09 листопада 2021р.), враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 28 жовтня 2021 року № 1337-р «Деякі питання розподілу у 2021 році 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально – економічного розвитку окремих територій», рішення сесії 
Нараївської сільської ради від 05 листопада 2021 року № 967 «Про внесення 
змін до сільського бюджету на 2021 рік», керуючись статтею 78 Бюджетного 

кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Бережанської міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1.    Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2021 рік в 
сумі 2630,72 тис. грн. за рахунок: 

 
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій (41034500) 

1344,72 тис. грн. 

- іншої субвенції з місцевого бюджету (41053900) 23,0 тис. грн. 
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку 
інших ніж заробітна плата (11010400) 

360,0 тис. грн. 

- акцизного податку з вироблених в Україні 250,0 тис. грн. 



  

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

- акцизного податку з ввезених на митну територію 
України підакцизних товарів (продукції) 

(14030000.) Пальне (14031900)  

553,0 тис. грн. 

- акцизного податку з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів (14040000)  

100,0 тис. грн. 

      

      2.  Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2021 рік в 
сумі 1286,0 тис. грн. 

2.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на:     438,1 тис. грн. 
 з них на:  

  комунальні послуги та енергоносії     49,9 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» 

    49,9 тис. грн. 

  поточні видатки    388,2 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» 

      68,2 тис. грн. 

 КПКВ 0112010  «Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню»  

   150,0  тис. грн. 

 КПКВ 0113112  «Заходи державної політики з питань 
дітей та їх соціального захисту»  

     20,0  тис. грн. 

 КПКВ 0115041 «Утримання та фінансова підтримка 
спортивних споруд»  

     50,0  тис. грн. 

 КПКВ 0116013 «Забезпечення діяльності 
водопровідно-каналізаційного господарства» 

   100,0  тис. грн. 

2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 
ради 

 

 Збільшити асигнування на:     226,8 тис. грн. 
 з них на:  

  комунальні послуги та енергоносії     100,0 тис. грн.. 
 КПКВ  0611010 «Надання дошкільної освіти»      40,0 тис. грн. 
 КПКВ  0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти» 

     60,0 тис. грн. 

  поточні видатки    126,8 тис. грн. 



  

 КПКВ  0610160 «Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, територіальних громадах» 

      15,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти»  

    73,8 тис. грн. 

 КПКВ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері 
освіти»  

    15,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого 
бюджету» (субвенційні кошти Нараївс.ТГ) 

     23,0 тис. грн. 

2.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 
міської ради 

 

 Збільшити асигнування на:    200,0 тис. грн. 
 з них на:  

  оплата праці    200,0 тис. грн. 
 КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»        140,0 тис. грн. 
 КПКВ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти 

мистецькими школами»  
      60,0 тис. грн. 

2.4. «Фінансове управління» Бережанської міської 
ради 

 

 Збільшити асигнування на:    421,1 тис. грн. 
 з них на:  

  поточні трансферти    371,2 тис. грн. 
 КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

(Саранчуківській ТГ на утримання підопічних у 
стаціонарному геріатричному відділенні) 

    200,0 тис. грн. 

 КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

(обласний бюджет: для спів фінансування придбання 
ноутбуків) 

    96,2 тис. грн. 

 КПКВ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіонів»   

           (в/ч А0734 - 25,0 тис. грн.,  пожежна – 50,0 тис. грн.)  

     75,0 тис. грн. 

  капітальні трансферти     49,9 тис. грн. 
 КПКВ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіонів»   

           (відділ поліції № 1 в м. Бережани - відеокамера)  

     49,9 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:    200,0 тис. грн. 



  

 з них на:  
  капітальні трансферти   200,0 тис. грн. 
 КПКВ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я»  

     200,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:      96,2 тис. грн. 
 з них на:  
  капітальні видатки      96,2 тис. грн. 
 КПКВ 0117350 «Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 
документації)»  

       4,9 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» 

     49,9 тис. грн. 

 КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених 
пунктів»  

       41,4 тис. грн. 

3.2. «Фінансове управління» Бережанської міської 
ради 

 

 Зменшити 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. 

 Збільшити асигнування на:    200,0 тис. грн. 
 з них на:  

  капітальні трансферти        200,0 тис. грн. 
 КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

(Тернопільському обласному бюджету на реконструкцію 
приймально-діагностичного відділення по вул. 
Б.Хмельницького,52 в м. Бережани Тернопільської області, 
Коригування.) 

      200,0 тис. грн. 

 

4.   Збільшити обсяг видатків  спеціального фонду міського бюджету на 2021  
рік в сумі 1344,72 тис. грн. за рахунок: 

       -  передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку  (спеціального   
фонду (субвенція на соціально-економічний розвиток), в сумі 1344,72 тис. грн., 

         а саме: 
4.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на:    994,8 тис. грн. 
 з них на:  



  

  капітальні видатки    994,8 тис. грн. 
 КПКВ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій»          
          (субвенційні кошти, з них 745,0 тис. на медицину)  

    894,88 тис. грн. 

 КПКВ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій»          
          (субвенційні кошти- МКП «Господар»)  

    49,96 тис. грн. 

 КПКВ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій»          
          (субвенційні кошти- МКП «Спортресурс»)  

    49,96 тис. грн. 

 4.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 
міської ради 

 

 Збільшити асигнування на:    299,96 тис. грн. 
 з них на:  

  капітальні видатки  299,96 тис. грн. 
 КПКВ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій»          
(субвенційні кошти – ремонт ЗОШ № 3)  

   250,0 тис. грн. 

 КПКВ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій»          
(субвенційні кошти - дитячі майданчики)  

    49,96 тис. грн. 

4.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 
міської ради 

 

 Збільшити асигнування на:    49,96 тис. грн. 
 з них на:  

  капітальні видатки    49,96 тис. грн. 
 КПКВ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій»          
(субвенційні кошти – дитячі майданчики)  

    49,96 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 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. 

  7. 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. 

   8.   Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2021 рік,  укладений 
між Нараївською сільською радою та Бережанською міською радою щодо 
передачі з Нараївського сільського бюджету до бюджету Бережанської 
міської територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту, а 
саме передачі іншої субвенції з місцевого бюджету згідно договору, що 
додається. 

    9.   Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2021 рік,  укладений 
між Бережанською міською радою та Саранчуківською сільською радою  
щодо передачі з бюджету Бережанської міської територіальної громади до 
Саранчуківського сільського бюджету у вигляді міжбюджетного 
трансферту, а саме передачі іншої субвенції з місцевого бюджету згідно 
договору, що додається. 

  10.    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. 

  11.  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 09 листопада 2021 року № 451     

  "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 

41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій 

1344720,0 

99000000000 Державний бюджет 
(Будівництво з влаштування модульної котельні для поліклінічного відділу 
комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна міська 
лікарня Бережанської міської ради» (з  виготовленням проектно-кошторисної 
документації) 

745000,0 

99000000000 Державний бюджет 
(Капітальний ремонт із впровадженням енергозберігаючих технологій із заміною 
вікон та дверей Бережанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 по вул. Садова, 5, в м. 
Бережани Тернопільської області) 

250000,0 

99000000000 Державний бюджет 
(Придбання дитячих ігрових майданчиків для села Біще Бережанської міської 
територіальної громади Тернопільського району Тернопільської області) 

49960,0 

99000000000 Державний бюджет 
(Придбання дитячих ігрових майданчиків для села Жовнівка Бережанської міської 
територіальної громади Тернопільського району Тернопільської області) 

49960,0 

99000000000 Державний бюджет 
(Придбання дитячих ігрових майданчиків для села Посухів Бережанської міської 
територіальної громади Тернопільського району Тернопільської області) 

49960,0 

99000000000 Державний бюджет 
(Придбання дитячих ігрових майданчиків для села Потутори Бережанської 
міської територіальної громади Тернопільського району Тернопільської області) 

49960,0 

99000000000 Державний бюджет 
(Придбання дитячих ігрових майданчиків для села Рай Бережанської міської 
територіальної громади Тернопільського району Тернопільської області) 

49960,0 

99000000000 Державний бюджет 
(Придбання дитячих ігрових майданчиків для села Урмань Бережанської міської 
територіальної громади Тернопільського району Тернопільської області) 

49960,0 

99000000000 Державний бюджет 
(Придбання дитячих ігрових майданчиків для села Шибалин Бережанської міської 
територіальної громади Тернопільського району Тернопільської області) 

49960,0 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 23000,0 

19553000000 Бюджет Нараївської сільської територіальної громади  
(для забезпечення діяльності КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Бережанської 
міської ради в м. Бережани) 

23000,0 

                                                                       II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

 
X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 1367720,0 

X загальний фонд 1367720,0 

X спеціальний фонд  

 

 

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


 

 

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 296200,0 

   поточний 
трансферт 

19537000000  Бюджет Саранчуківської сільської територіальної громади    
(на утримання підопічних у стаціонарному геріатричному відділенні) 

  200000,0 

19100000000    Тернопільський обласний бюджет  
(співфінансування придбання ноутбуків для педагогічних працівників 
закладів загальної середньої освіти) 

        96200,0 

3719800 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів 

 124900,0 

   поточний 
трансферт 

99000000000   Державний бюджет 

( для 1 БР та ЗЗЗ В/ч А-0734) 

25000,0 

99000000000   Державний бюджет 

( для 7 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ  ДСНС ) 
50000,0 

   капітальний 
трансферт 

99000000000   Державний бюджет 

( для  Відділу поліції № 1 в м. Бережани ) 

49900,0 

    
                                                          II. Трансферти із спеціального фонду бюджету 

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету       103800,0 

   капітальний 
трансферт 

19100000000    Тернопільський обласний бюджет  
(для співфінансування придбання ноутбуків для педагогічних 
працівників закладів загальної середньої освіти) 

      -96200,0 

19100000000    Тернопільський обласний бюджет 
 (для «Реконструкції приймально-діагностичного відділення Комунального 
некомерційного підприємства «Бережанська центральна районна лікарня» 
Бережанської районної ради» по вул. Б.Хмельницького,52 в м. Бережани 
Тернопільської області. Коригування.) 

       200000,0 

X X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:       524900,0 

X X загальний фонд       421100,0 

X X спеціальний фонд 103800,0 

                   

 

                  Секретар міської ради                                                                       Ірина  ЗАГНІЙНА 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF17065.html
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Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 
програ
мної 

класифі
кації 

видаткі
в та 

кредиту
вання 

Код 
Функці
онально

ї 
класифі

кації 
видаткі

в та 
кредиту
вання 

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому 
числі проектні роботи

Загал
ьна 

трива
лість 
будів
ництв
а (рік 
почат
ку і 

Загаль
на 

вартіс
ть 

будівн
ицтва,  
гриве

нь

Рівен
ь 

викон
ання 
робіт 

на 
почат

ок 
бюдж

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку,які 
спрямовуються 
на будівництво 

об'єкта у 
бюджетному 

періоді,  
гривень

Рівень 
будівел

ьної 
готовн

ості  
об'єкта 

на 
кінець 
бюдже

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Бережанська міська рада 891000,0

0110000 Бережанська міська рада 891000,0

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

Капітальні видатки 49900,0

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоровя Капітальні видатки -200000,0

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 
пунктів Капітальні видатки 41400,0

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 
забудови територій (містобудівної 
документації)

Капітальні видатки 4900,0

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій

Капітальні видатки (  субвенційні кошти: Будівництво з 
влаштування модульної котельні для поліклінічного відділу 
комунального некомерційного підприємства «Бережанська 
центральна міська лікарня Бережанської міської ради» (з 
виготовленням проектно-кошторисної документації) 

745000,0

Додаток 2

 Розподіл  коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів 
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами  у 2021 році

                    (код бюджету)
19548000000

до рішення від 09 листопадая 2021 року № 451
  "Про внесення змін до бюджету Бережанської 

міської територіальної громади  на 2021 рік"



Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 
програ
мної 

класифі
кації 

видаткі
в та 

кредиту
вання 

Код 
Функці
онально

ї 
класифі

кації 
видаткі

в та 
кредиту
вання 

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому 
числі проектні роботи

Загал
ьна 

трива
лість 
будів
ництв
а (рік 
почат
ку і 

Загаль
на 

вартіс
ть 

будівн
ицтва,  
гриве

нь

Рівен
ь 

викон
ання 
робіт 

на 
почат

ок 
бюдж

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку,які 
спрямовуються 
на будівництво 

об'єкта у 
бюджетному 

періоді,  
гривень

Рівень 
будівел

ьної 
готовн

ості  
об'єкта 

на 
кінець 
бюдже

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій

Капітальні видатки (  субвенційні кошти: Придбання дитячих 
ігрових майданчиків для села Жовнівка Бережанської міської 
територіальної громади Тернопільського району Тернопільської 
області) 

49960,0

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій

Капітальні видатки (  субвенційні кошти: Придбання дитячих 
ігрових майданчиків для села Посухів Бережанської міської 
територіальної громади Тернопільського району Тернопільської 
області) 

49960,0

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій

Капітальні видатки (  субвенційні кошти: Придбання дитячих 
ігрових майданчиків для села Потутори Бережанської міської 
територіальної громади Тернопільського району Тернопільської 
області) 

49960,0

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій

Капітальні видатки (  субвенційні кошти: Придбання дитячих 
ігрових майданчиків для села Рай Бережанської міської 
територіальної громади Тернопільського району Тернопільської 
області) для МКП "Господар"

49960,0

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій

Капітальні видатки (  субвенційні кошти: Придбання дитячих 
ігрових майданчиків для села Урмань Бережанської міської 
територіальної громади Тернопільського району Тернопільської 
області) для МКП "Спортресурс"

49960,0

0600000
Відділ освіти, молоді і спорту 
Бережанської міської ради 299960,0

0610000
Відділ освіти, молоді і спорту 
Бережанської міської ради 299960,0

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій

Капітальні видатки (  субвенційні кошти: Капітальний ремонт 
із впровадженням енергозберігаючих технологій із заміною вікон та 
дверей Бережанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 по вул.. Садова, 5, в м. 
Бережани Тернопільської області) 

250000,0



Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 
програ
мної 

класифі
кації 

видаткі
в та 
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Код 
Функці
онально

ї 
класифі

кації 
видаткі

в та 
кредиту
вання 

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому 
числі проектні роботи

Загал
ьна 

трива
лість 
будів
ництв
а (рік 
почат
ку і 

Загаль
на 

вартіс
ть 

будівн
ицтва,  
гриве

нь

Рівен
ь 

викон
ання 
робіт 

на 
почат

ок 
бюдж

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку,які 
спрямовуються 
на будівництво 

об'єкта у 
бюджетному 

періоді,  
гривень

Рівень 
будівел

ьної 
готовн

ості  
об'єкта 

на 
кінець 
бюдже

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій

Капітальні видатки (  субвенційні кошти: Придбання дитячих 
ігрових майданчиків для села Біще Бережанської міської 
територіальної громади Тернопільського району Тернопільської 
області) 

49960,0

1000000
Відділ культури, туризму та релігій 
Бережанської міської ради 49960,0

1010000
Відділ культури, туризму та релігій 
Бережанської міської ради 49960,0

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій

Капітальні видатки (  субвенційні кошти: Придбання дитячих 
ігрових майданчиків для села Шибалин Бережанської міської 
територіальної громади Тернопільського району Тернопільської 
області) 

49960,0

3700000
"Фінансове управління"Бережанської 
міської ради 103800,0

3710000
"Фінансове управління"Бережанської 
міської ради 103800,0

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

Капітальний трансферт обласному бюджету                             
(для Реконструкції приймально-діагностичного відділення 
Комунального некомерційного підприємства «Бережанська 
центральна районна лікарня» Бережанської районної ради» по 
вул. Б.Хмельницького,52 в м. Бережани Тернопільської області. 
Коригування.)

200000,0

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету
Капітальний трансферт обласному бюджету                       
(для співфінансування придбання ноутбуків для педагогічних 
працівників закладів загальної середньої освіти та їх філій для 
організації дистанційного навчання)

-96200,0

ВСЬОГО 1344720,0

Ірина  ЗАГНІЙНАСекретар міської ради 



усього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Бережанська міська рада 665000,0 120000,0 545000,0 545000,0

0110000 Бережанська міська рада 665000,0 120000,0 545000,0 545000,0

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері 
охорони здоровя

Програма розвитку та підтримки 
комунальних закладів охорони 
здоровя Бережанської міської ради на 
2021 рік

рішення сесії 
№ 36  від 
21.12.20р. (зі 
змінами)

-200000,0 -200000,0 -200000,0

0113112 3112 1040

Заходи державної політики з 
питань дітей та їх соціального 
захисту

Міська програма запобігання соціальному 
сиріцтву, подолання дитячої 
безпритульності і бездоглядності на 2021-
2023 роки

рішення сесії 
№ 34  від 
21.12.20р.

20000,0 20000,0

0116013 6013 0620

Забезпечення діяльності 
водопровідно-каналізаційного 
господарства

Програма фінансової  підтримки 
комунальних підприємств міста Бережани 
на 2019-2021 роки

рішення сесії 
міської ради 
№ 1205 від 
24.01.19р. (зі 

100000,0 100000,0

0117363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів 
в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій 

 Програма розвитку та підтримки 
комунальних закладів охорони 
здоров’я Бережанської міської ради на 
2021 рік

рішення сесії 
№ 36 від 
21.12.2020 р. 
(зі змінами)

745000,0 745000,0 745000,0

19548000000

               (код бюджету)

              Додаток 3
до рішення від 09 листопада 2021 року № 451  "Про 

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

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

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

Код 
Програмної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня місцевих 

Код 
Типово

ї 
програ
мної 

класиф
ікації 

Код 
Функці
ональн

ої 
класиф
ікації 

видаткі

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

Найменування місцевої / регіональної 
програми

Дата і номер 
документа, 

яким  
затверджено 

місцеву 
регіональну 

Усього



усього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд
Код 

Програмної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня місцевих 

Код 
Типово

ї 
програ
мної 

класиф
ікації 

Код 
Функці
ональн

ої 
класиф
ікації 

видаткі

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

Найменування місцевої / регіональної 
програми

Дата і номер 
документа, 

яким  
затверджено 

місцеву 
регіональну 

Усього

0600000
Відділ освіти, молоді і спорту 
Бережанської міської ради 15000,0 15000,0

0610000
Відділ освіти, молоді і спорту 
Бережанської міської ради 15000,0 15000,0

0611142 1142 0990
Інші програми та заходи у сфері 
освіти

Програма розвитку футболу 
Бережанщини на період 2020-2022 
роки

рішення сесії 
№ 1613 від 
26.02.2020р. 

15000,0 15000,0

3700000
"Фінансове управління" 
Бережанської міської ради 124900,0 124900,0

3710000
"Фінансове управління" 
Бережанської міської ради 124900,0 124900,0

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на 
виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

Програма надання шефської допомоги 
військовим частинам Збройних Сил 
України 1 БР та ЗЗЗ військової частини А  
0734, А – 1461, та Бережанському 
ОМТЦК та СП на 2021 рік  (для 1 БР та 
ЗЗЗ В/ч А 0734)

рішення сесії 
міської ради 
№ 150 від 
02.03.21р. (зі 
змінами від 
22.07.21р № 
330)

25000,0 25000,0

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на 
виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

Комплексна програма розвитку 
цивільного захисту Бережанської міської 
територіальної громади на 2021-2025 роки  
(для 7 ДПРЧ 2ДПРЗ ГУ ДСНС України в Терн. 
обл.)

рішення сесії 
міської ради 
№ 149 від 
02.03.21р. 

50000,0 50000,0

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на 
виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

 Програма сприяння
поліції у підвищенні рівня безпеки
громадян на території Бережанської
міської територіальної громади
Тернопільської області на 2021-2023
роки (відділу поліції №1 в м. Бережани)

рішення сесії 
міської ради 
№ 151 від 
02.03.21р. 

49900,0 49900,0

789900,0 244900,0 545000,0 545000,0Всього



усього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд
Код 

Програмної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня місцевих 

Код 
Типово

ї 
програ
мної 

класиф
ікації 

Код 
Функці
ональн

ої 
класиф
ікації 

видаткі

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

Найменування місцевої / регіональної 
програми

Дата і номер 
документа, 

яким  
затверджено 

місцеву 
регіональну 

Усього

Секретар міської ради Ірина  ЗАГНІЙНА
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