
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXXI сесія  

(I засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

16  березня 2023 року                       м. Бережани                                     №1096 

 

Про затвердження Програми  фінансової підтримки 

Відокремленого  підрозділу НУБіП України «Бережанський 

агротехнічний інститут» на 2023 - 2025 роки 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи лист Відокремленого структурного підрозділу  «Бережанський 

фаховий коледж національного університету біоресурсів і природокористування 

України» від 10.01.2023року №2  та враховуючи  висновки постійної комісії  з 

питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, 

контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, 

підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму, сесія 

Бережанської міської ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки Відокремленого  підрозділу 

НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» на 2023 - 2025 роки 

(далі – Програма), згідно додатку. 

2. «Фінансовому управлінню» міської ради забезпечити фінансування 

Програми в межах коштів передбачених бюджетом громади та з дотриманням 

ст.91 Бюджетного кодексу України. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 

міського голови відповідно до їх функціональних обов’язків та постійну комісію 

міської ради з питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, 

транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, 

зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та 

туризму. 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                           Ростислав БОРТНИК 
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      Додаток  

      до рішення сесії міської ради  

      №1096 від 16 березня   2023р.  

 

ПРОГРАМА  

фінансової підтримки Відокремленого  підрозділу НУБіП України 

«Бережанський агротехнічний інститут» на 2023 - 2025 роки 

 

Паспорт Програми 

 1. Ініціатори розроблення 

Програми 

ВП НУБіП України «Бережанський  

агротехнічний інститут» 

2. Розробник Програми ВП НУБіП України «Бережанський 

агротехнічний інститут» 

3. Головний розпорядник 

коштів Програми 

Бережанська міська рада; 

ВП НУБіП України «Бережанський 

агротехнічний інститут» 

4. Відповідальний 

виконавець Програми 

Бережанська міська рада; 

ВП НУБіП України «Бережанський  

агротехнічний інститут» 

5. Учасники Програми Бережанська міська рада; 

ВП НУБіП України «Бережанський 

агротехнічний інститут» 

6. Термін реалізації 

Програми 

2023-2025 роки 

7. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми (для 

комплексних програм) 

бюджет Бережанської міської територіальної 

громади; 

бюджет ВП НУБіП України «Бережанський 

агротехнічний інститут» 

8. Загальний обсяг 

фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

400000 (чотириста тисяч) грн. 

У тому числі бюджет 

громади: 

400 000 (триста тисяч) грн. 
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9. 

 

Очікувані результати 

виконання Програми: 

Забезпечення здійснення освітнього процесу, 

покращення матеріально-технічної бази  

інституту 

 

                                                        1.Загальні положення 

Програма фінансової підтримки Відокремленого підрозділу НУБіП України 

«Бережанський агротехнічний інститут» на 2023-2025  роки (далі – Програма) 

розроблена відповідно до статей 85 та 91 Бюджетного кодексу України, 

відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Відокремлений  підрозділ НУБіП України  «Бережанський агротехнічний 

інститут» (далі –Інститут) є закладом, основними напрямами діяльності якого є 

освітній, культурно-виховний, науковий, господарський, інноваційно-

методичний, міжнародний. 

З огляду на те, що в Україні введено воєнний стан відповідно до Указу 

Президента України № 64/2022, затвердженого Законом України від 24 лютого 

2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-

ІХ, та від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 

квітня 2022 року № 2212-ІХ), та Указу Президента України від 7 листопада 2022 

року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", 

затвердженого Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ "Про 

затвердження Указу Президента "Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні", якими воєнний стан продовжено, - відбулося вагоме скорочення 

бюджетних асигнувань на 2023 рік для ВП НУБіП України "Бережанський 

агротехнічний інститут". Суттєво скоротилися бюджетні асигнування на оплату 

праці.  Відповідно до недофінансування коштів на заробітну плату загального 

фонду скорочено 15,5  ставок робітників  та оплату за стаж роботи науково-

педагогічних працівників. Виділено коштів на оплату комунальних послуг на  

1545000 грн. менше проти минулого року. Зокрема, згідно з кошторисом 

(бюджетними асигнуваннями) на 2023 рік, на інші видатки, тобто предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар (КЕК 2210), на оплату послуг (крім 

комунальних) та на будь-які інші видатки (КЕК 2240, 2800) - витрат з загального 

фонду не передбачено взагалі. Всі  видатки  внаслідок недофінансування 

захищених статей загального фонду  покриваються коштами спеціального 

фонду, а на зазначені вище видатки коштів зовсім не вистачає на даний час і не 

вистачатиме у майбутньому. 

Задля уникнення негативних наслідків, пов'язаних з недостатнім 

фінансуванням Інституту за рахунок коштів державного бюджету в умовах 

воєнного стану в країні, з метою можливості виконання ВП НУБіП України 

"Бережанський  агротехнічний інститут» своїх статутних завдань, для 

збереження належного рівня підготовки фахівців  ВП НУБіП України 

"Бережанський агротехнічний інститут"  - є доцільним залучення додаткових 

фінансових ресурсів, завдяки яким покращаться умови праці  науково-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/757/2022#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/757/2022#n2
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педагогічних та інших працівників і буде забезпечена якість навчання здобувачів 

вищої освіти. 

Інститут для здійснення освітньої, наукової, господарської  діяльності та 

підтримання неперервного забезпечення  здобуття освіти студентами потребує 

фінансової підтримки. 

 

                                                2. Мета реалізації Програми 
Забезпечення стабільної роботи закладу освіти, здійснення освітньої 

діяльності педагогічними й науково-педагогічними працівниками та 

здобувачами освіти Інституту, які беруть безпосередню участь в освітньому 

процесі. 

 

                         3. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми 

Надання фінансової підтримки Інституту буде здійснюватися шляхом 

надання фінансової допомоги на покращення матеріально-технічної бази, 

придбання необхідних для навчання предметів, матеріалів, обладнання, 

інвентаря, проведення поточних ремонтів навчальних приміщень за рахунок 

коштів бюджету Бережанської міської територіальної громади, у вигляді 

міжбюджетного трансферту інституту. 

Інститут відкриває у територіальному органі казначейства рахунок 

спеціального фонду бюджету та використовує виділені кошти згідно з 

кошторисом і відповідним рішенням про використання бюджетних коштів. 

 

                                         4. Основні завдання Програми 
Програмою визначено такі основні завдання, на виконання яких буде 

надаватися міжбюджетний трансферт:  

- здійснення господарської діяльності та забезпечення в належному стані 

безпечного освітнього процесу закладу освіти; 

- проведення поточного (капітального) ремонту навчальних приміщень; 

- придбання предметів, матеріалів, навчального інвентаря, послуг та ін; 

- інші потреби. 

 

5.Організація реалізації Програми та здійснення  

контролю за її виконанням 
5.1. Реалізація Програми покладається на Бережанську міську раду в 

партнерстві з Відокремленим  підрозділом  ВП НУБіП України «Бережанський  

агротехнічний інститут». У випадку необхідності коригування цієї Програми, 

відповідні зміни до неї вносяться рішенням сесії Бережанської міської ради. 

5.2. Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснює 

заступник міського голови згідно розподіл обов’язків та постійна комісія міської 

ради з питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і 

зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, 

підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму. 
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                                          6. Фінансова забезпеченість Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Бережанської міської територіальної громади та інших коштів, не заборонених 

законодавством. 

Обсяги фінансування заходів Програми наведені в додатку до Програми. 

 

                                   7. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дозволить забезпечити підтримання освітнього 

процесу, здійснення педагогічної, наукової та господарської діяльності 

Інституту в належному стані. 

 

 

Секретар міської ради                                                              Ірина ЗАГНІЙНА          



                         Додаток 

                           до Програми 

 

Напрями, обсяги та орієнтовні дати фінансування Програми 

 

 

 

№ 

п/п 
Назва напрямку діяльності 

(пріоритетні завдання) 
Зміст заходу Програми 

Джерело 

фінансування 

Орієнтовний обсяг 

фінансування 

(вартість в грн.) в 

тому числі 

2023 

рік 
2024 

рік 

2025 

рік 

1. Проведення поточного 

ремонту навчальних 

приміщень Інституту 

Придбання будівельних 

матеріалів, проведення 

поточного ремонту приміщень 

Бережанський 

міський бюджет 50 30 30 

2. Придбання предметів, 

матеріалів, навчального 

інвентаря, послуг та інше 

Закупівля оргтехніки, 

навчальної літератури, 

предметів та матеріалів для 

здобувачів освіти та інше 

Бережанський 

міський бюджет 
50 50 50 

3. Придбання генераторів, 

засобів та матеріалів для 

енергозбереження, засобів 

безпеки (вогнегасників та 

інше) 

Закупівля генераторів, засобів 

та матеріалів для 

енергозбереження, засобів 

безпеки (вогнегасників та 

інше) 

Бережанський 

міський бюджет 

100 20 20 

 Всього:   200 100 100 

 


