
  

                                                                   
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІIІ скликання 

ІІ сесія 

(І засідання)  

 

                                 РІШ ЕН НЯ               
 

від  21  грудня  2020 року                                               №  30 
 

Про внесення змін до бюджету 

Бережанської  міської територіальної 

громади  на 2020 рік 

 

   

 

Розглянувши пропозиції Бережанської міської ради та висновки 

постійної комісії Бережанської міської ради з питань бюджету та 

фінансів щодо внесення змін до міського бюджету, затвердженого рішенням 

сесії Бережанської міської ради від 20 грудня 2019 року № 1550 «Про 

бюджет Бережанської міської територіальної громади на 2020 рік», зі 

змінами і доповненнями внесеними рішенням сесії від  30 січня 2020 року № 

1585, від 26 лютого 2020 року № 1617, від 05 березня 2020 року,  № 1640, від 

16 березня 2020 року № 1656, від 02 квітня 2020 року № 1660, від 21 квітня 

2020 року № 1678, від 14 травня 2020 року № 1683, від 28 травня 2020 року 

№ 1713, від 25 червня 2020 року № 1734, від 30 липня 2020 року № 1760, від 12 

серпня 2020 року № 1799, від 10 вересня 2020 року № 1804, від 08 жовтня 

2020 року № 1839, від 20 жовтня 2020 року № 1872, від 17 листопада 2020 

року № 1876 «Про внесення змін до бюджету Бережанської міської 

територіальної громади на 2020 рік», 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.   Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної класифікації видатків загального фонду міського бюджету на 

2020 рік: 

1.1. Бережанська міська рада  

 Зменшити асигнування на:    760,37 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці    600,0 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»  

      600,0 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату     54,61 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»  

      54,61 тис. грн. 

  комунальні послуги та енергоносії 14,89 тис. грн. 

 КПКВ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю»  

14,89 тис. грн. 

  поточні видатки  90,87 тис. грн. 

 КПКВ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю»  

    0,37 тис. грн. 

 КПКВ 0116013  «Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного господарства» 

      10,5 тис. грн. 

 КПКВ 0116030  «Організація благоустрою населених 

пунктів» 

      80,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:    849,87 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці    10,76 тис. грн. 

 КПКВ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю»  

    10,76 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату     4,5 тис. грн. 

 КПКВ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю»  

    4,5 тис. грн. 

  поточні видатки 195,9 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»  

      30,0 тис. грн. 



  

 КПКВ 0115041  «Утримання та фінансова підтримка 

спортивних споруд»  

    40,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113112  «Заходи державної політики з питань 

дітей та їх соціального захисту»  

     5,4 тис. грн. 

 КПКВ 0113242  «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення»  

     107,5 тис. грн. 

 КПКВ 0113032  «Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв`язку»  

     13,0 тис. грн. 

  поточні трансферти    638,71 тис. грн. 

 КПКВ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»        

(районному бюджету згідно договору) 
  500,0 тис. грн. 

 КПКВ 0119150 «Інші дотації з місцевого бюджету»        

(сільському бюджету Жовнівка) 
  90,41 тис. грн. 

 КПКВ 0119150 «Інші дотації з місцевого бюджету» 

(сільському бюджету Надрічне) 
  48,3 тис. грн. 

1.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Зменшити асигнування на:      605,0 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці    123,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))»  

100,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності 

закладів освіти»  

     23,0 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату     5,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності 

закладів освіти»  

     5,0 тис. грн. 

  комунальні послуги та енергоносії 467,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»  346,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))»  

    80,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти 

закладами позашкільної освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми» 

    27,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти» 

14,0 тис. грн. 

  поточні видатки  10,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти 

закладами позашкільної освіти, заходи із 

        7,0 тис. грн. 



  

позашкільної роботи з дітьми» 

 КПКВ 0615012 «Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» 

        3,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:    455,0 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці    204,0 тис. грн. 

 КПКВ 0610160 «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об`єднаних територіальних громадах» 

17,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти» 

27,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти 

закладами позашкільної освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми» 

    160,0 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату     207,0 тис. грн. 

 КПКВ 0610160 «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об`єднаних територіальних громадах» 

10,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»  75,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))»  

   68,0 тис.грн. 

 КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти» 

9,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти 

закладами позашкільної освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми» 

    45,0 тис. грн. 

  поточні видатки  44,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»  44,0 тис. грн. 

1.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

 

 Зменшити асигнування на: 110,665 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці    65,345 тис. грн. 

 КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» 7,5 тис. грн. 

 КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 

iнших клубних закладів» 

 57,845 тис.грн. 

  комунальні послуги та енергоносії 43,82 тис. грн. 



  

 КПКВ 1010160 «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об`єднаних територіальних громадах» 

4,16 тис. грн. 

 КПКВ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)» 

36,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014081 «Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і мистецтва» 

3,66 тис. грн. 

  поточні видатки  1,5 тис. грн. 

 КПКВ 1010160 «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об`єднаних територіальних громадах» 

      1,5 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 93,665 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці    59,46 тис. грн. 

 КПКВ 1010160 «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об`єднаних територіальних громадах» 

4,93 тис. грн. 

 КПКВ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)» 

30,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014081 «Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і мистецтва» 

24,53 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату     19,32 тис. грн. 

 КПКВ 1010160 «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об`єднаних територіальних громадах» 

1,17 тис. грн. 

 КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» 7,5 тис. грн. 

 КПКВ 1014081 «Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і мистецтва» 

10,65 тис. грн. 

  поточні видатки  14,885тис.грн. 

 КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 

iнших клубних закладів» 

7,485 тис. грн. 

 КПКВ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)» 

6,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014081 «Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і мистецтва» 

1,4 тис. грн. 

2. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2020 



  

рік в сумі 77,5 тис. грн. за рахунок: 

-  переданих коштів із загального фонду міського бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) в сумі 77,5 тис. грн. (бюджетні призначення) 

 

2.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на:          10,5 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 10,5 тис. грн. 

 КПКВ 0116013  «Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного господарства» 

       10,5 тис. грн. 

2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на:        50,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 50,0 тис. грн. 

 КПКВ 0610160 «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних 

громадах» 

        25,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти» 

         25,0 тис. грн. 

2.3. Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

 

 Збільшити асигнування на:        17,0 тис. грн. 

 з них на:  
  капітальні видатки         17,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014081 «Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва» 

     17,0 тис. грн. 

3.  Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної класифікації видатків спеціального фонду міського бюджету 

на 2020 рік: 

3.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Зменшити асигнування на:   111,557 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 111,557 тис. грн 

 КПКВ 0611180 «Виконання заходів в рамках реалізації 

програми «Спроможна школа для кращих 

результатів» (з місцевого бюджету)  

   111,557 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 111,557 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 111,557тис. грн. 



  

 КПКВ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій»  

   111,557 тис. грн. 

 4. Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів, які     

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2020 році 

(додаток № 5 до рішення сесії міської ради від 20.12.2019 року № 1550 «Про 

бюджет Бережанської міської територіальної громади на 2020 рік»), згідно 

з додатком № 1. 

 5.  Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2020 році будуть   

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 до рішення 

сесії міської ради від 20.12.2019 року № 1550 «Про бюджет Бережанської 

міської територіальної громади на 2020 рік»), згідно з додатком № 2. 

 6. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які  

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2020 році 

(додаток № 7 до рішення сесії міської ради від 20.12.2019 року № 1550 «Про 

бюджет Бережанської міської територіальної громади на 2020 рік»),  

згідно з додатком № 3. 

  7.  Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2020 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 77,5 тис. грн. 

та збільшивши за спеціальним фондом на – 77,5 тис. грн., в тому числі 

бюджет розвитку – 77,5 тис. грн. 

   8.   Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2020 рік,  укладений 

між Бережанською міською радою та Тернопільською районною радою  

щодо передачі з бюджету Бережанської міської територіальної громади 

Бережанському районному бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту, 

а саме передачі іншої субвенції згідно договору, що додається. 

    9.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету та фінансів. 

 

 

  Міський голова              Ростислав  БОРТНИК 


