
  

                                                                   
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІIІ скликання 

ІІ сесія 

(ІІI засідання)  

 

                                 РІШ ЕН НЯ                    
 

від  28  грудня  2020 року                            № 67 
 

Про внесення змін до рішення сесії Бережанської  

міської ради від 21 грудня 2020 року № 40 «Про 

 бюджет Бережанської міської територіальної  

громади на 2021 рік» 

 

       Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 

року № 781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету», затвердженої наказом Міністерства 

фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 (зі змінами), керуючись 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Бережанська міська рада  

 

                                                     В И Р І Ш И Л А:  
1. Внести зміни в рішення сесії Бережанської міської ради від 21 грудня 2020 

року № 40 «Про бюджет Бережанської міської територіальної громади на 

2021 рік», а саме: 

1.1.   позиції:   

0611090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,   

заходи із позашкільної роботи з дітьми» 

    1011100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» 

     0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» 

                  викласти в такій редакції (зміна коду):  

 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,     

заходи із позашкільної роботи з дітьми» 

    1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» 

    0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» 

1.2.   позицію:   

                0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної         

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами))»                  



  

                  розділити на три позиції (додати коди):  

                0611021 «Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого 

бюджету»                  

                0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної         

середньої освіти»                  

                0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами»  

                 

1.3.   позицію:   

    0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» 

                  розділити на дві позиції (додати коди):  

                0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників»                  

     0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» 

 

1.4.   позицію:   

                0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів»                  

                  розділити на дві позиції (додати коди):  

                0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 

коштів місцевого бюджету»                  

                 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за 

рахунок освітньої субвенції»  

                                 

1.5.   позицію:   

                0610160, 1010160, 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, обєднаних територіальних громадах»                  

                  викласти в такій редакції (зміна назви):  

                0610160, 1010160, 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»                  

 

  2.  Додаток 3 до рішення № 40 «Про бюджет Бережанської міської 

територіальної громади на 2021 рік» викласти в новій редакції згідно 

додатку (Додаток  3 (уточнений). 

  3.  Додаток 6 до рішення № 40 «Про бюджет Бережанської міської 

територіальної громади на 2021 рік» викласти в новій редакції згідно 

додатку (Додаток  6 (уточнений).      

  4.  Контроль за виконанням цього рішення доручити першому заступнику 

міського голови Лук’яновій М.М.  

          

 

        Міський голова                                                  Ростислав  БОРТНИК 


