
 
                                         БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

                                                      РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
09 липня 2021 року                       м. Бережани                                           №173-р  

 

Про перерозподіл коштів для 

забезпечення співфінансування 

субвенції на придбання ноутбуків для 

педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти 

 
Розглянувши лист Тернопільської обласної державної адміністрації від 

02 липня 2021 року № 05-5382/08 «Про забезпечення спів фінансування», 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року 

№ 403 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її 

наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої 

освіти», керуючись підпунктом 2 пункту 10 рішення сесії міської ради від 21 

грудня 2020 року № 40 «Про бюджет Бережанської міської територіальної 

громади на 2021 рік» (зі змінами), статтями  12,  42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

1.   Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної класифікації видатків спеціального фонду міського 

бюджету на 2021 рік: 

 Бережанська міська рада  

 Зменшити асигнування на: 3,2 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки     3,2 тис. грн. 

 КПКВ 0116030  «Організація благоустрою населених 

пунктів»  

        3,2 тис. грн. 

 Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Зменшити асигнування на: 93,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки      93,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»       93,0 тис. грн. 



 «Фінансове управління» Бережанської міської ради  

 Збільшити асигнування на:       96,2 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні трансферти   96,2 тис. грн. 

 КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 
(обласний бюджет: для спів фінансування придбання 

ноутбуків) 

        96,2 тис. грн. 

 
2.     Затвердити відповідні 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 ”).    

  3.   Затвердити відповідні 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 ”). 

 4.  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 

до Тернопільського обласного бюджету у вигляді міжбюджетного 

трансферту, а саме передачі іншої субвенції з місцевого бюджету. 

5. «Фінансовому управлінню» Бережанської міської ради внести на 

затвердження  відповідні зміни до бюджету Бережанської міської 

територіальної громади на 2021 рік на черговій сесії міської ради. 

6.    Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника   

міського голови Бабича В.М. 

 

 

 

   Міський голова                 Ростислав БОРТНИК 


