
  

 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

ХVІ сесія  

(І засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

             

  17  грудня  2021 року           м. Бережани                                    №  533 
 

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 № 31 від 03 грудня 2021р.), враховуючи розпорядження голови 
Тернопільської обласної державної адміністрації від 13 грудня 2021 року        
№ 806/01.02-01 «Про схвалення проекту змін до обласного бюджету на 2021 
рік», керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

сесія Бережанської міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1.    Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2021 рік в 
сумі 1500,0 тис. грн. за рахунок: 

Збільшення: 
- дотації з місцевого бюджету на проведення 

розрахунків протягом опалювального періоду за 
комунальні послуги та енергоносії, які споживаються 
установами, організаціями, підприємствами, що 
утримуються за рахунок відповідних місцевих 
бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету  (41040500) 

1000,0 тис. грн. 

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції  (41051000) 

500,0 тис. грн. 

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



  

49,9 тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду   
станом на 01 січня 2021 року. 

      3.  Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2021 рік в 
сумі 1500,0 тис. грн. 

3.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на:      350,0 тис. грн. 
 з них на:  

  комунальні послуги та енергоносії     350,0 тис. грн. 
 КПКВ 0112010  «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» 

    350,0 тис. грн. 

3.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 
ради 

 

 Збільшити асигнування на:     1150,0 тис. грн. 
 з них на:  

  комунальні послуги та енергоносії     650,0 тис. грн. 
 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»   276,558 тис.грн.   
 КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти»  
   373,442 тис.грн. 

  поточні видатки    500,0 тис. грн. 
 КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти»  
   500,0 тис. грн.   

 

4.  Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 
економічної класифікації видатків загального фонду міського бюджету на 
2021 рік: 

4.1. Бережанська міська рада  

 Зменшити асигнування на:    150,0 тис. грн. 
 з них на:  

  поточні видатки    150,0 тис. грн. 
 КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» (МКП «Господар») 
   150,0  тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:   309,1 тис. грн. 
 з них на:  

  комунальні послуги та енергоносії     77,9 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» 

    77,9 тис. грн. 

  поточні видатки    231,2 тис. грн. 
 КПКВ 0112111  «Первинна медична допомога      50,0 тис. грн. 



  

населенню, що надається центрами первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги» 

 КПКВ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері 
охорони здоров`я»  

     30,0  тис. грн. 

 КПКВ 0116013 «Забезпечення діяльності 
водопровідно-каналізаційного господарства»  

   150,0  тис. грн. 

 КПКВ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»        1,2 тис. грн. 
4.2.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на:   219,0 тис. грн. 
 з них на:  

  комунальні послуги та енергоносії     117,0 тис. грн. 
 КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти»  
   117,0 тис. грн.   

  поточні видатки   102,0 тис. грн. 
 КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти»  
   102,0 тис. грн.   

4.2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 
ради (перерозподіл власних призначень) 

 

 Зменшити асигнування на: 1119,838 тис. грн. 
 з них на:  

  оплата праці   643,63тис. грн. 
 КПКВ 0610160 «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, територіальних громадах»  

   179,026 тис. грн. 

 КПКВ 0611070  «Надання позашкільної освіти 
закладами позашкільної освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми»  

117,191 тис. грн. 

 КПКВ 0611141 «Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері освіти»  

 46,219 тис. грн. 

 КПКВ 0611160  «Забезпечення діяльності центрів 
професійного розвитку педагогічних 
працівників»  

301,194 тис. грн. 

  оплата харчування   295,52тис. грн. 
 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»      211,62 тис. грн. 
 КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти»  
    83,9 тис. грн. 

  комунальні послуги та енергоносії    102,488 тис. грн.
 КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти»  
   71,263 тис. грн.  

 КПКВ 0611141 «Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері освіти»  

31,225 тис. грн. 



  

  поточні видатки     78,2 тис. грн. 
 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»      26,7 тис. грн. 
 КПКВ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого 
бюджету»  

     5,8 тис. грн. 

 КПКВ 0611070  «Надання позашкільної освіти 
закладами позашкільної освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми»  

  5,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611141 «Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері освіти»  

   5,16 тис. грн. 

 КПКВ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері 
освіти»  

    7,145 тис. грн. 

 КПКВ 0611160  «Забезпечення діяльності центрів 
професійного розвитку педагогічних 
працівників»  

    6,313 тис. грн. 

 КПКВ 0615012 «Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»  

     2,7 тис. грн. 

 КПКВ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл»  

   19,382 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:  1119,838 тис. грн.
 з них на:  

  оплата праці 1012,612тис.грн 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»      804,771 тис. грн.
 КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти»  
   165,781 тис. грн. 

 КПКВ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл»  

 42,06 тис. грн. 

  комунальні послуги та енергоносії     66,999 тис. грн. 
 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»      66,999 тис. грн. 
  поточні видатки  40,227 тис. грн. 
 КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти»  
   38,163 тис. грн.  

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

   2,064 тис. грн. 

4.3. «Фінансове управління» Бережанської міської ради  

 Зменшити асигнування на:  378,1 тис. грн. 
 з них на:  

  резервний фонд  378,1 тис. грн. 
 КПКВ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету»   378,1 тис. грн. 



  

  

5.  Збільшити обсяг видатків  спеціального фонду міського бюджету на 2021  
рік в сумі 49,9 тис. грн. за рахунок: 

       -  передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку   (спеціального   
фонду в сумі 49,9 тис. грн. (вільний залишок коштів загального фонду бюджету 
на 01.01.2021 року), а саме: 

5.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на:      49,9 тис. грн. 
 з них на:  

  капітальні видатки     49,9 тис. грн. 
 КПКВ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я»      
    49,9 тис. грн. 

 

6.  Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 
економічної класифікації видатків спеціального фонду міського бюджету 
на 2021 рік за об’єктами по КПКВ 0617321 «Будівництво освітніх установ 
та закладів» згідно з додатком № 2. 

7. 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.  

 8.  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. 

 9. 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. 

  10.  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 49,9 тис. 
грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 49,9 тис. грн., в тому числі 
бюджет розвитку – 49,9 тис. грн. 

  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 17 грудня 2021 року № 533     

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

 

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік 

19548000000 
(код бюджету) 

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 

41040500 Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків 
протягом опалювального періоду за комунальні послуги та 
енергоносії, які споживаються установами, організаціями, 
підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних 
місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету   

1000000,0 

     19100000000 Тернопільський обласний бюджет   1000000,0 

         41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції   

500000,0 

     19100000000 Тернопільський обласний бюджет   500000,0 

                                                      II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

 

X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:        1500000,0 

X загальний фонд        1500000,0 

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 

    

                                                               II. Трансферти із спеціального фонду бюджету 

    

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

X X загальний фонд                

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


Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 
програ
мної 

класифі
кації 

видаткі
в та 

кредиту

Код 
Функціо
нальної 
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
ницт

ва 
(рік 

Зага
льна 
варті
сть 

будів
ницт
ва,  

грив

Рівен
ь 

вико
нанн

я 
робіт 

на 
поча

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку,які 
спрямовуються 
на будівництво 

об'єкта у 
бюджетному 

періоді,  

Рівен
ь 

будів
ельно

ї 
готов
ності  
об'єкт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Бережанська міська рада 49900,0

0110000 Бережанська міська рада 49900,0

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров`я

Капітальні видатки                                                              
(обладнання для хірургічного відділення лікарні)

49900,0

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

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

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
Капітальні видатки ( капітальний ремонт  спортивного залу та 
допоміжних приміщень " Бережанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 3 Бережанської міської ради Тернопільської області" по вул. 
Садова, 5 м. Бережани)

-30000,0

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Капітальні видатки ( оплата документації  по капітальному 
ремонту ЗОШ № 1)

16000,0

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
Капітальні видатки ( капітальний ремонт (зі заміною мереж)  
ясельної групи в ДНЗ "Ромашка" за адресою вул. Мазепи 1, в м. Бережани 
Тернопільської обл.)

14000,0

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 17 грудня 2021 року № 533
  "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

Код 
Функціо
нальної 
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
ницт

ва 
(рік 

Зага
льна 
варті
сть 

будів
ницт
ва,  

грив

Рівен
ь 

вико
нанн

я 
робіт 

на 
поча

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку,які 
спрямовуються 
на будівництво 

об'єкта у 
бюджетному 

періоді,  

Рівен
ь 

будів
ельно

ї 
готов
ності  
об'єкт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВСЬОГО 49900,0

Ірина  ЗАГНІЙНАСекретар міської ради 



усього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Бережанська міська рада 229900,0 180000,0 49900,0 49900,0

0110000 Бережанська міська рада 229900,0 180000,0 49900,0 49900,0

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)

79900,0 30000,0 49900,0 49900,0

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 
змінами)

150000,0 150000,0

               (код бюджету)

              Додаток 3
до рішення від 17 грудня 2021 року № 533 "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 
бюджетів

Код 
Типової 

програмн
ої 

класифіка
ції 

видатків 

Код 
Функці
ональн

ої 
класиф
ікації 

видатк

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

19548000000



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 
бюджетів

Код 
Типової 

програмн
ої 

класифіка
ції 

видатків 

Код 
Функці
ональн

ої 
класиф
ікації 

видатк

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 -6225,0 -6225,0

0610000
Відділ освіти, молоді і спорту 
Бережанської міської ради -6225,0 -6225,0

0611142 1142 0990
Інші програми та заходи у 
сфері освіти

Міська програма розвитку 
фізичної культури і спорту на 2019-
2021 роки

рішення сесії 
№ 1198  від 
26.12.2018р.

-3525,0 -3525,0

0615012 5012 0810

Проведення навчально-
тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту

Міська програма розвитку 
фізичної культури і спорту на 2019-
2021 роки

рішення сесії 
№ 1198  від 
26.12.2018р.

-2700,0 -2700,0

223675,0 173775,0 49900,0 49900,0

Секретар міської ради Ірина  ЗАГНІЙНА

Всього
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