
 

  

 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІII скликання  

ІV сесія  

(ІІ засідання)  

 

                                 Р І Ш Е Н Н Я                  
 

від  02  лютого  2021 року                            №  100 
 

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 наказ 

Міністерства фінансів України від 30 грудня 2020 року № 827 «Про внесення 

змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11», 

керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини 

першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Бережанська міська рада 

 

                                        В И Р І Ш И Л А: 

 
 1.  Спрямувати на видатки загального фонду міського бюджету на 2021 рік 

1070,0 тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду   

станом на 01 січня 2021 року. 

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

в сумі 1070,0 тис. грн. 

               

2.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на: 70,0 тис. грн. 

 з них на:  
  поточні видатки 70,0 тис. грн. 

 КПКВ 0112152  «Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я» 

      70,0 тис. грн. 

2.2. «Фінансове управління» Бережанської міської ради  



 

  

 Збільшити асигнування на:   1000,0 тис. грн. 

 з них на:  
  капітальні трансферти   1000,0 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  

згідно договору) 

   1000,0 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:    45,878 тис. грн. 

 з них на:  

  нарахування на заробітну плату      23,0 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»  

      23,0 тис. грн. 

  поточні видатки  22,878тис.грн. 

 КПКВ 0115041  «Утримання та фінансова підтримка 

спортивних споруд» (передача до СФ) 

    7,878 тис. грн. 

 КПКВ 0113192  «Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям ветеранів і осіб з 

інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість» 

      15,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:       38,0 тис. грн. 

 з них на:  
  поточні видатки    15,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113242  «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення»  

    15,0 тис. грн. 

  комунальні послуги та енергоносії 23,0 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»  

      23,0 тис. грн. 

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

484,7 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 492,578 тис. грн. за рахунок: 

     -  вільного залишку спеціального фонду в сумі 484,7 тис. грн.; 

     - переданих коштів із загального фонду міського бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) в сумі 7,878 тис. грн. (бюджетні призначення) 

 

 5.1. Бережанська міська рада   

 Збільшити асигнування на: 7,878 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки  7,878 тис. грн. 

 КПКВ 0115041  «Утримання та фінансова підтримка 

спортивних споруд» (передача із ЗФ до СФ) 

    7,878 тис. грн. 

5.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на:     484,7 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 484,7 тис. грн. 

 КПКВ 0617321 «Будівництво освітніх установ та 

закладів»  

    458,0 тис. грн. 

 КПКВ 0617361 «Співфінансування інвестиційних 

проектів, що реалізуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку»   (спів 

фінансування будівництва спорткомплексу - перерахунок 

кошторису) 

      26,7 тис. грн. 

  

  6.  Затвердити Зміни до бюджетної класифікації доходів міського бюджету на 

2021 рік, затвердженої наказом МФУ від 30.12.2020 року № 827 «Про 

внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 

року №11», а саме внести зміни у Додаток 1 до рішення сесії міської ради 

від 21 грудня 2020 року № 40 «Про бюджет Бережанської міської 

територіальної громади на 2021 рік»:   

   -  позицію: 13030000 «Рентна плата за користування надрами» викласти у такій 

редакції -13030000 Рентна плата за користування надрами 

загальнодержавного значення; 

   -   позицію13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення»  викласти у такій редакції 

- 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування інших 

корисних копалин загальнодержавного значення»; 

   -   позицію 13030200 «Рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин місцевого значення» викласти у такій редакції - 13040100 

«Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 

місцевого значення; 

   -   позицію18000000 «Місцеві податки» викласти у такій редакції - 18000000 

«Місцеві податки та збори, що сплачуються (прераховуються) згідно з 

Податковим кодексом України». 



 

  

   Додаток 1 до рішення сесії міської ради від 21 грудня 2020 року № 40 «Про 

бюджет Бережанської міської територіальної громади на 2021 рік» 

викласти в новій редакції  згідно з додатком № 1 до цього рішення. 

 
  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 № 2. 

    8.  Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2020 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 № 3. 

   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 № 4. 

    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 7,878 тис. 

грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 7,878 тис. грн., в тому 

числі бюджет розвитку – 7,878 тис. грн. 

    11.   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 

Тернопільському обласному бюджету у вигляді міжбюджетного 

трансферту, а саме передачі іншої субвенції з місцевого бюджету згідно 

договору, що додається. 

  12.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію   

міської ради з питань бюджету та фінансів. 

 

       Міський голова               Ростислав  БОРТНИК 

 


