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Бережанська міська рада  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 09 грудня 2021 року м. Бережани № 

 

Про схвалення проєкту бюджету Бережанської 
міської територіальної громади на 2022 рік  

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, розглянувши проєкт 
рішення міської ради «Про бюджет Бережанської міської територіальної 
громади на 2022 рік», керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28, пунктом 
1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на підставі власних повноважень, виконавчий комітет Бережанської 
міської ради, 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Схвалити та винести на розгляд сесії міської ради проєкт рішення «Про 
бюджет Бережанської міської територіальної громади на 2022 рік», згідно 
з додатком 1 (додається).  

2. «Фінансовому управлінню» Бережанської міської ради подати в 
установленому порядку проєкт бюджету Бережанської міської 
територіальної громади на 2022 рік на розгляд сесії міської ради відповідно 
до регламенту Бережанської міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови  Марію ЛУК’ЯНОВУ. 

 

 

Міський  голова       Ростислав  БОРТНИК 



 

 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  
VІIІ скликання 

 сесія 

 засідання  

 

                                Р ІШ ЕННЯ                  П РОЄК Т  
 

від       грудня  2021 року           №  
 

Про  бюджет  Бережанської  міської  
територіальної  громади на 2022 рік 

 

 

Код бюджету: 19548000000 

 

Розглянувши пропозиції постійної комісії Бережанської міської ради 
з питань бюджету та фінансів, відповідно до рішення виконавчого комітету 
Бережанської міської ради від   грудня 2021року №   «Про схвалення проєкту 

бюджету Бережанської міської територіальної громади на 2022 рік», 
керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування» , Бережанська міська рада 

 

                                            В И Р І Ш И Л А:  
1.   Визначити на 2022 рік: 

- доходи бюджету Бережанської міської територіальної громади у сумі 
190921800,0 гривень, в тому числі доходи загального фонду міського 
бюджету 188093200,0 гривень та доходи спеціального фонду міського 

бюджету 2828600,0 гривень, у тому числі бюджету розвитку 500000,0 

гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 
- видатки бюджету Бережанської міської територіальної громади у сумі 

190921800,0 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського 
бюджету 185192600,0 гривень та видатки спеціального фонду міського 
бюджету 5729200,0 гривень; 

- профіцит за загальним фондом бюджету Бережанської міської 
територіальної громади у сумі 2900600,0 гривень,  згідно з додатком 2 до 
цього рішення; 

- дефіцит за спеціальним фондом бюджету Бережанської міської 
територіальної громади у сумі 2900600,0 гривень, згідно з додатком 2 до 
цього рішення; 

- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Бережанської міської 
територіальної громади у розмірі 100000,0 гривень, що становить 0,05 

відсотків видатків загального фонду бюджету Бережанської міської 
територіальної громади, визначених цим пунктом; 
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- резервний фонд бюджету Бережанської міської територіальної громади у 
розмірі 693000,0 гривень, що становить 0,4 відсотків видатків загального 
фонду бюджету Бережанської міської територіальної громади, 

визначених цим пунктом. 
 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
бюджету Бережанської міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі 
відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 

до цього рішення. 

3.  Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до 
цього рішення.  

Надати право міському голові здійснювати розподіл та перерозподіл    
обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів міському бюджету, 
а також з міського бюджету іншим місцевим бюджетам у період між 
сесіями міської ради з подальшим затвердженням цих змін на сесії міської 
ради 

4.  Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі 
інвестиційних проектів  згідно з додатком 6 до цього рішення. 

 

5. Затвердити розподіл витрат бюджету Бережанської міської територіальної 
громади на реалізацію міських/регіональних програм у сумі 2427700,0 

гривень згідно з додатком 7 до цього рішення. 

 

6.   Установити, що у загальному фонді бюджету Бережанської міської 
територіальної громади на 2022 рік: 

 1)  до доходів загального фонду бюджету Бережанської міської територіальної 
громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу 
України, та трансферти, визначені статтями  97, 101, 1032, 1033  Бюджетного 

кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною 
першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також надходження 
відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2022рік»; 

 2)    джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені 
частиною 1 статті 15, пунктом 1 статті 72 Бюджетного кодексу України. 

 

7.  Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету 
Бережанської міської територіальної громади на 2022 рік: 

 1)    у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного 
кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України 
«Про Державний бюджет України 2022 рік»; 

 2)   у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини    1 

статті 71 Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів 

спеціального фонду бюджету Бережанської міської територіальної 
громади, крім власних надходжень бюджетних установ. 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
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  8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду 
бюджету Бережанської міської територіальної громади згідно зі статтями 
691 та 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію 
заходів, визначених пунктом 2 статті 70, частиною 2 статті 71,  статтею 91 
Бюджетного кодексу України.  

 

 9.   Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 
України захищеними видатками бюджету Бережанської міської 
територіальної громади є видатки загального фонду на: 

          - оплату праці працівників бюджетних установ; 
- нарахування на заробітну плату; 
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 
- забезпечення продуктами харчування; 
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 
- соціальне забезпечення; 

- поточні трансферти місцевим бюджетам. 
 

10. Надати право міському голові у процесі виконання бюджету 
Бережанської міської територіальної громади за поданням "Фінансового 
управління" міської ради протягом бюджетного року своїми 
розпорядженнями за погодженням з комісією міської ради з питань 
бюджету та фінансів: 

     1)  у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 
січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (із змінами) та від 
20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами) 
здійснювати внесення змін до розпису Бережанської міської 
територіальної громади  на 2022 рік за джерелами доходів і напрямами 
видатків головних розпорядників бюджетних коштів за кодами 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з 
подальшим затвердженням цих змін на сесії міської ради; 

   2) в межах загального обсягу бюджету перерозподіл видатків, що 
призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень 
головному розпоряднику коштів бюджету Бережанської міської 
територіальної громади за загальним і спеціальним фондами (за 
винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних 
видатків), здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного 
законодавства, з подальшим затвердженням внесених змін на сесії 
міської ради. 

 

   11.   Надати право "Фінансовому управлінню" Бережанської міської ради: 

       1)  в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних 
засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Бережанської 
міської територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140079.html
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таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду,  відповідно до 
статті 16 Бюджетного кодексу України; 

       2)   отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету 
Бережанської міської територіальної громади, пов’язаних із 
забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах 
поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування 
відсотків за користування цими коштами з обов'язковим  їх 
поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 

Бюджетного кодексу України; 
      3) у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною 

програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за 
обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів 
здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у 
розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації 
видатків бюджету. 

 

   12.  Головним  розпорядникам коштів бюджету Бережанської міської 
територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного 
кодексу України стосовно: 

   1)   затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 
набрання чинності цим рішенням; 

     2)     здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 
бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання 

бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 
бюджетному процесі; 

   3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до 
законодавства, а саме: 

          - здійснення публічного представлення та публікацію інформації про 
бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні 
призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог 
та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 
березня 2022 року; 

    -    оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 
затвердження таких документів; 

       4)    взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету; 
       5)    забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату 

праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 
законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної 
заробітної плати; 

 6)    забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну 
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та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, 

інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які 
споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за 
кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, 
затверджених у кошторисі.  

 

   13.  Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність 
працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, 
включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, 
матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, 
затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі 
бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів 
та фактично одержаних обсягів валових доходів. 

 

  14.  Рішення набуває чинності з 1 січня 2022 року і діє до 31 грудня 2022     

року.   
        

    15.   Додатки 1-3, 5-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
 

16.    Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України  
рішення підлягає опублікуванню на офіційному сайті Бережанської 
міської ради в мережі Інтернет.  

         

   17.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 
ради, заступників міського голови відповідно до їх функціональних 
обов’язків та постійну комісію міської ради з питань бюджету та 
фінансів. 

 

 

  

         Міський голова                                                         Ростислав  БОРТНИК  



 

                                                  Пояснювальна записка 

 

до бюджету  Бережанської   
міської  територіальної   
громади на 2022 рік 

 

        Міський бюджет на 2022 рік враховує вимоги  Бюджетного та  
Податкового кодексів України зі змінами та доповненнями. 
       Формування міського бюджету на 2022 рік здійснено на основі принципів 
збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності, які 
визначені статтею 7 Бюджетного кодексу України. Основні макропоказники 
економічного і соціального розвитку України на 2022 рік, схвалені постановою 
Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення 
Бюджетної декларації на 2022-2024 роки». 

 

Особливості складання розрахунків під час формування проєкту бюджету 
Бережанської міської територіальної громади на 2022 рік  

 

     1. Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку 
та підвищення розмірів державних соціальних стандартів: 

Показники 2022 рік 

Розмір мінімальної заробітної плати: 
                 з 1 січня року (гривні)     
                 з 1 жовтня (гривні)     

 

6 500 

6 700 

Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної 
тарифної сітки: 
                  з 1 січня року (гривні) 
                  з 1 жовтня року (гривні) 

 

 

2 893 

2 982 

Розмір прожиткового мінімуму: 
Показники 2022 рік 

(гривні) 

Категорія осіб 
2022 рік 

з 1 січня з 1 липня з 1 грудня 

Дітей віком до 6 років 2 100 2 201 2 272 

Дітей віком від 6 до 18 років 2 618 2 744 2 833 

Працездатних осіб 2 481 2 600 2 684 

Осіб, які втратили працездатність 1 934 2 027 2 093 

 

При прогнозуванні дохідної частини бюджету Бережанської міської 
територіальної громади на 2022 рік використані дані, щодо фактичного 
виконання дохідної частини бюджету Бережанської міської територіальної 
громади за 11 місяців 2021 року та очікувані надходження по Бережанські 
територіальній громаді до кінця року. 

 



 

       Міський бюджет на 2022 рік  запланований  по доходах в сумі 190921,8 

тис. грн., в тому числі доходи  загального фонду міського бюджету  в сумі  
188093,2 тис. грн., доходи до спеціального фонду міського бюджету  -  2828,6 

тис. грн., з них в бюджет розвитку 500,0 тис. грн. і видатки міського бюджету 
у сумі 190921,8 тис. грн. в тому числі видатки загального фонду в сумі 
185192,6 тис. грн. та  видатки спеціального фонду  – 5729,2 тис. грн. 
         До бюджету Бережанської  міської  територіальної  громади передбачено 
одержати власних надходжень в сумі 101100 тис. грн., базової дотації – 

25203,0 тис. грн., освітньої субвенцій з державного бюджету – 59633,4 тис. 
грн., освітня субвенція з обласного бюджету – 1231,2 тис.грн., субвенція для 
підтримки особам з особливими освітніми потребами – 397,6 тис.грн., інші 
субвенції з місцевого бюджету – 528,0 тис.грн. 
       Ріст дохідної частини бюджету становить 10,3% до очікуваного виконання 
дохідної частини бюджету до кінця 2021 року. 
        Основними джерелами доходів міського бюджету на 2022 рік 
залишаються податок та збір на доходи фізичних осіб  (понад 64,4 % у 
структурі власних доходів). Прогноз надходжень ПДФО із доходів платника 
податку у вигляді заробітної плати - 54000 тис.грн, з грошового забезпечення 
військовослужбовців – 7900,0 тис.грн., за результатами річного декларування 
доходів – 400,0 тис.грн., податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 
- 2900,0 тис.грн. 
        Розрахунок податку на майно, зокрема, плати за землю на 2022 рік 
проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб за видами  земельного 
податку та орендної плати за земельні ділянки.  Розрахунок показника 
суми податку на майно (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки) на 2022 рік проведено у розрізі об’єктів житлової та нежитлової 
нерухомостей, юридичних та фізичних осіб, а також з урахуванням площі 
об’єктів. Прогнозний показник податку на майно до міського бюджету на 2022 

рік прогнозується в сумі 9012,0 тис. грн. Питома вага  8,9 % у структурі 
власних доходів).   

     Прогнозна сума єдиного податку на 2022 рік становить 16800,0 тис. 
грн. Питома вага в загальному обсязі власних надходжень – 16,6%. 

Прогнозний показник розраховано, виходячи з динаміки надходжень даного 
податку у 2022 році, збільшення прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб  для платників I групи, зростання мінімальної заробітної плати. 

        Найбільшими платниками податків до міського бюджету є:   

      - по податку на доходи фізичних осіб: міський відділ освіти,  
Відокремлений підрозділ НУБіП України  “Бережанський агротехнічний 
інститут”, Відокремлений підрозділ НУБіП України “Бережанський 
агротехнічний коледж”, ДП “Бережанський лісгосп”, ПАТ Тернопільгаз, КНП 
Бережанська ЦМЛ, військова частина А-0734, військова частина А-1461, ТзОВ 



 

“Керамік”, ТОВ “Христина”; ТОВ “Успіх”, ВАТ “Тернопільобленерго”, ТОВ 
“БМБУД”; 

ФОП Брославська Галина, Гречаник Людмила Миколаївна, Драган Галина 
Миронівна, Кулина Роман Федорович, Лесик Віра Миронівна, Лесик Ігор 
Петрович, Механік Роман Іванович. 
       - по єдиному податку : ТОВ "Максима", Ринок Бережанське РСТ, 
Бережанське РСТ, ПП “Стоматологічна клініка Нагірного”, ТОВ "САЗАН 
2012" Барна Віктор Віталійович, Галкевич Віталій Анатолійович, Дирда Ігор 
Іванович, Зелінський Роман Леонідович, Зорій Віктор Іванович,  Ковальчук 
Андрій Васильович, Косоноцька Наталія Романівна, Таран Лариса, Бляха 
Володимир Олегович, Русиняк Тарас Михайлович, Солярчик Ігор Миронович, 
Юськів Микола Йосипович. 
      - по податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки : ДП 
“Бережанський  лісгосп”, ТОВ "Бережанська Агропромтехніка", Бержанська 
РайСТ , ТРО, ТОВ"Радехівський цукор", Білий Володимир Андрійович, 
Драган Степан Васильович, Флекей Ірина Яківна. 
      -  по земельному податку: ДП “Бережанський лісгосп ”, ТзОВ “Керамік”, 
ТРО Бережанського Рай СТ, ПАТ “Укрзалізниця”. 

      -  по орендній платі за землю: ПАП “Велес”, ТОВ “Медобори”, ТОВ 
“Бережанська Агропромтехніка”, ФГ “Фльонц”, Драган Степан, Мада 
Юрій,Чорний Михайло,Лещишин Михайло. 
        Також слід зазначити, що при плануванні дохідної частини бюджету на 
2022 рік  враховано випадаючі доходи по податку на доходи фізичних осіб, що 
сплачуються податковими агентами із доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати (далі ПДФО)  в сумі 400 тис. грн.  
       

Обсяг видатків загального фонду міського бюджету складає 185192,6 

тис. грн. з них за рахунок власних надходжень до міського бюджету  - 

101100,0 тис. грн., за рахунок офіційних трансфертів – 86993,2 тис. грн.  
Обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету  складає 5729,2 

тис. грн. за рахунок : 

-  видатків бюджету розвитку (доходів спеціального фонду) – 500,0 тис. грн.; 
-  власних надходжень бюджетних установ (платні послуги) в сумі 2146,6 тис.     
грн.; 
-  доходів до цільового фонду міського бюджету в сумі 150,0 тис. грн.; 
-  коштів від сплати екологічного податку в сумі 32,0 тис. грн.; 
- передачі коштів із загального фонду бюджету до спеціального 2900,6 тис. 
грн. 

Видатки міського бюджету заплановано в розрізі головних 
розпорядників коштів на 2022 рік.  

 
 

 



 

Державне управління 

 

По державному управлінню видатки заплановано в сумі          
27285,0 тис. грн., які  розподілено між чотирма структурними підрозділами 
(найменування та штатна чисельність (на яку заплановано видатки) наведено в 
таблиці № 1). 

                                                                                      Таблиця №1     

                                 

Установи (за ТКПКВ) 
Кількість 

установ 

Штатна 
чисельність 

Бережанська міська рада (0150)  1 
74,0 

Відділ освіти, молоді і спорту 
Бережанської міської ради (0160) 1 

9,0 

Відділ культури, туризму та релігій 
Бережанської міської ради (0160) 1 

3,0 

 

«Фінансове управління» Бережанської 
міської ради (0160) 1 

7,0 

 

Всього              4 
93,0  

 

  По Бережанській міській раді (апарат управління) видатки  по 
заробітній платі з нарахуваннями складають 19275,0 тис. грн., або 85,1 

відсотка до загального обсягу видатків управління міської ради. У загальний 
обсяг видатків на оплату праці враховано оплата праці на посади старостів по 
9-ти старостинських округах та виплата заробітної плати працівників міської 
ради. 

 Фонд оплати праці розрахований, відповідно до постанови КМУ № 268 

та виходячи із мінімальної заробітної плати 6500,0 грн. На господарські 
видатки заплановано 1190,0 тис. грн., або 5,3 відсотка. Видатки на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв заплановано в сумі 2195,0 тис. грн. або 9,6 

відсотка до загального обсягу видатків.  При розрахунку фонду оплати праці 
включено обов’язкові виплати, матеріальна допомога на оздоровлення при 
наданні щорічної відпустки, матеріальна допомога на вирішення соціально-

побутових проблем, надбавки стимулюючого характеру та премії. 
 

                                                 Освіта 

По відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 
передбачено видатки по загальному фонду (включаючи управління по освіті) в 
обсязі 115681,6 тис. грн., в тому числі за рахунок:  

      -  коштів міського бюджету в сумі 54520,0 тис. грн.; 
      -  освітньої субвенції  з державного бюджету 59633,4 тис. грн.; 
      -  субвенцій з обласного бюджету – 1528,2 тис. грн. (1231,2+297,0) 

       

      Дані кошти розподілено на фінансування закладів освіти, враховуючи 
установи, які приєдналися з сіл, що увійшли у міську громаду.  
       



 

  Видатки по галузі освіти розподілено для фінансування: 

 апарату управління – 1850,0 тис. грн., 
  дошкільних закладів освіти – 21626,0 тис. грн., 
  загальноосвітніх шкіл – 79830,4 тис. грн. (19900,0+59633,4+297,0) 

 позашкільної освіти – 3784,0 тис. грн., 
 інших закладів (бухгалтерія, міжшкільний навчально-виробничий 

комбінат) в сумі 3819,0 тис. грн., 
 Центр професійного розвитку педагогічних працівників Бережанської 

міської ради в сумі 1113,0 тис. грн., 
 інклюзивно-ресурсний центр в сумі 1311,2 тис. грн. (1231,2+80,0), 

 спортивної школи – 1966,0 тис. грн., 
 реалізації міських програм та інші – 382,0 тис. грн. 

 

      Освітню субвенцію з державного бюджету зменшено у державному 
бюджету у ІІ читанні на 3454,3 тис. грн. і становить 59633,4 тис. грн. (в І 
читанні було 63087,7 тис. грн.) заплановано на оплату праці педагогічних 
працівників загальноосвітніх закладів освіти.  
         Для утримання загальноосвітніх закладів освіти, крім освітньої 
субвенції з державного бюджету, з міського бюджету спрямовано кошти в сумі 
19900,0 тис. грн., з них на оплату праці – 13330,0 тис. грн., оплату енергоносіїв 
– 4650,0 тис. грн. та інші поточні видатки в сумі 1920,0 тис. грн. 
 

     Для забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру заплановано 
кошти за рахунок міського бюджету в сумі 80,0 тис. грн. на оплату праці 
непедагогічних працівників центру (0,5 ставки медичної сестри) - 64,0 тис. 
грн.. та на поточні видатки -16,0 тис. грн. За рахунок субвенції з місцевого 
бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції (обласний бюджет) – 1231,2 тис. грн. спрямовано на оплату 
праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру. 
       Субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету (обласний бюджет) – 397,6 тис. грн., на поточні видатки:  
для забезпечення підтримки осіб з особливими освітніми потребами на 
виплату заробітної плати за проведення корекційно - розвиткових занять у 
дошкільних закладах та загальноосвітніх навчальних закладах в сумі 297,0 тис. 

грн.; та на капітальні видатки в в сумі 100,6 тис. грн.  
 

     По коду видатків 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти» заплановано кошти на утримання: 

 міжшкільного навчально-виробничого комбінату в сумі 2189,0 тис. грн.  
 централізованої бухгалтерії відділу освіти – 1630,0 тис. грн.. 

 



 

       Також заплановані кошти для надання допомоги дітям сиротам та дітям, 
позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років – 7,3 тис. 
грн. (4 дитини по 1810,0 грн.). 

 

       Для реалізації міських програм молодіжно - фізкультурного спрямування 
заплановано кошти в сумі 544,7 тис. грн., а саме: 
 міська програма "Молодь. Бережани" на 2021-2025 роки - 50,0 тис. грн.; 
  проведення змагань по олімпійських та не олімпійських видах спорту -    

74,7 тис. грн.; 
  міська програма розвитку фізичної культури і спорту на 2022-2025 роки 

по спортивній школі – 170,0 тис. грн., волейбол – 50,0 тис. грн. 
 програма  розвитку футболу Бережанщини на період 2020 – 2022 роки – 

200,0 тис. грн. 
 

Власні надходження бюджетних установ освіти (платні послуги) 
становлять 1721,6 тис. грн., за рахунок: 

- батьківської плати в дошкільних навчальних закладах в сумі 1500,0 тис. 
грн.;  

- батьківської плати в сільських школах - 220,0 тис. грн.;  
- орендної плати в ЗОШ № 3 – 1,6 тис. грн.  

    Усі кошти від батьківської плати заплановано на закупівлю продуктів 
харчування  (1720,0 тис. грн.) та від оренди - на поточні видатки ( 1,6 тис. 
грн.). 

      Капітальні  видатки  плануються на співфінансування придбання 
шкільного автобуса в сумі 1000,0 тис. грн. та капітальні ремонти по 
загальноосвітніх закладах в сумі 450,0 тис. грн.  

                                                                                                               

Охорона здоров’я 

 

       Після утворення міської територіальної громади до комунальних установ 
міської ради приєдналися дві установи з галузі охорони здоров’я, а саме 
Комунальне некомерційне підприємство «Бережанська  центральна міська 
лікарня» Бережанської міської ради та Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр первинної  (медико-санітарної) допомоги» Бережанської 
міської ради.   
        У міському бюджеті на 2022 рік передбачено поточні видатки на оплату 
за спожиті енергоносії для КНП «Бережанська  центральна міська лікарня» в 
сумі 2300,0 тис. грн. Для КНП «Центр первинної  (медико-санітарної) 
допомоги» заплановано поточні видатки на оплату за спожиті енергоносії в 
сумі 150,0 тис. грн. Також заплановано кошти в сумі 50,0 тис. грн. для 
реалізації Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 
Бережанської міської ради на 2022 рік» на забезпечення пільгових ліків. 



 

         Капітальні  видатки  плануються в сумі 200,0 тис. грн., на  капітальні 
видатки по галузі охорони здоровя. 
 

               Соціальний захист та соціальне забезпечення 

 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Бережанської міської ради належить до розпорядника коштів 
Бережанська міська рада. Штатна чисельність територіального центру складає 
32 особи. (з 2021 року  штатна чисельність працівників збільшилася на 12 

соціальних працівників, які працюють на території старостинських округів, що 
увійшли до міської громади). 

 На утримання центру заплановані видатки по загальному фонду 
міського бюджету в сумі 3995,0 тис. грн., з них на оплату праці 3940,0 тис. 
грн., та на інші поточні видатки 55,0 тис. грн. 

  

По коду видатків 3242 « Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення» передбачені кошти в сумі 625,0 тис. грн. на 

реалізацію програм: 
-  комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 

населення "Турбота" на 2021-2025 роки (виплати одноразових допомог) в сумі 
80,0 тис. грн.;  

-  програма надання адресної грошової допомоги жителям с. Павлів 
Нараївської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки в сумі 380,0 

тис. грн.; 
        -  програма «Ветеран» на 2021-2025 роки в сумі 35,0 тис. грн., з них для 

Бережанської районної організації Української Спілки ветеранів Афганістану в 
сумі 15,0 тис. грн.; 
        - програма стимулювання громадян України, направлених Бережанським 
об’єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної 
підтримки для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили 
України у 2022 році - 100,0 тис. грн.; 

        -  на поховання безрідних людей в сумі 30,0 тис. грн. 
 

    По коду 3112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального 
захисту» заплановані кошти на реалізацію міської програми запобігання 
соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 
2021-2023 роки для служби дітей в сумі  30,0 тис. грн. 

    

     Кошти не планувалися для спів фінансування з центром по втраті 
працездатності для оплати праці по громадських роботах. 
 

 

 

 



 

                                                Культура  
 

Загальний обсяг видатків на утримання установ культури визначено в 
сумі  21325,0 тис. грн., з них по загальному фонду бюджету – 20700,0 тис. грн.. 
та по спеціальному фонду – 625,0 тис. грн.  
 

    Видатки по галузі культури на 2022 рік передбачено по загальному фонду 
бюджету в сумі 20700,0 тис. грн. та розподілено для фінансування: 
 апарату управління – 785,0 тис. грн., 
 музичні та художні школи – 9035,0 тис. грн., 
 бібліотеки – 2423,0 тис. грн.,  
 музеї  – 2176,0 тис. грн., 
 будинки культури та клуби в сумі 4650,0 тис. грн., 
 бухгалтерія в сумі 1031,0 тис. грн., 
 програми культури – 600,0 тис. грн. 

 

Найбільша частка видатків належить школам естетичного виховання       

(музичні та художня школи) в сумі 9035,0 тис. грн., що становить 43,6 відсотка 
загального обсягу видатків ЗФ на галузь культури. 
          По функції 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 
культури і мистецтва» передбачено кошти на утримання централізованої 
бухгалтерії в сумі  1031,0  тис. грн. 
          Для реалізації Програми розвитку туризму в Бережанській міській 
територіальній громаді на 2022-2024 роки  (включаючи «Громадський бюджет 
на 2022 рік) заплановані кошти в сумі 600,0 тис. грн.. 
      

        Власні надходження бюджетних установ культури (платні послуги) 
заплановано  в сумі 425,0 тис. грн. На оплату праці педагогічних працівників 
шкіл естетичного виховання заплановано видатки в сумі  328,0 тис. грн. та їх 
поточне утримання – 67,0 тис. грн.  Інші 30,0 тис. грн. – на поточні видатки 
музеїв, клубів та бібліотек. 

      Капітальні  видатки  заплановані в сумі 200,0 тис. грн. для проведення 
капітальних робіт по клубних закладах. 

 

                      Житлово-комунальне господарство 

 

По функції 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства» заплановано кошти на фінансування 
комунального підприємства «Добробут» в сумі 100,0 тис. грн. для реалізації 
програми фінансової підтримки комунальних підприємств Бережанської 
міської ради на 2022-2025 роки. 

 



 

        По функції 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 
заплановано кошти на фінансування комунального підприємства «Господар» в 
сумі 8410,0 тис. грн., з них: 

 на утримання установи: на оплату праці – 5500,0 тис. грн., паливо і 
матеріали – 400,0 тис. грн., оплата вуличного освітлення - 700,0 тис. грн.,  
інші поточні видатки – 100,0 тис. грн. та ремонти тротуарів - 500,0 тис. 
грн. 

     Крім цього, по цій функції передбачено кошти по міській раді в сумі 100,0 

тис. грн., які будуть спрямовані на потреби старостів для благоустрою 

старостинських округів. 

 

        По функції 0117330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» 
заплановано кошти в сумі 600,0 тис. грн., з них 300,0 тис. грн. на будівництво 
очисних споруд та 300,0 тис. грн. на будівництво вуличного освітлення. 
 

        По функції 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)» заплановано кошти в сумі 100,0 тис. грн. 
 

       По КПКВ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 
заплановано кошти: 

- по загальному фонду видатків затверджено 4374,0 тис. грн. для 
утримання доріг місцевого значення, з них: 

 на оплату праці 2074,0 тис. грн.; 
 поточний ремонт доріг та придбання матеріалів – 2300,0 тис. грн. 

 

- по спеціальному фонду видатків затверджено 700,0 тис. грн. для 
капітального ремонту доріг місцевого значення. 

 

                                                   Інше 

        У загальному фонді міського бюджету передбачено міжбюджетний 
трансферт для Саранчуківського сільського бюджету на спів фінансування 
утримання геріатричного відділення в сумі 500,0 тис. грн. 
 

          По функції 0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування» заплановано кошти в сумі 150,0 тис. грн., які за 
рішеннями виконавчого комітету будуть визначені за цільовим спрямуванням 
по факту надходження доходів до цільового фонду бюджету. 
 

        По спеціальному фонду міського бюджету за рахунок доходів 
спеціального фонду передбачено видатки:   



 

-   для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок чи права 
на неї в сумі 50,0 тис. грн.;  

- для діяльності у сфері екології та охорони природних ресурсів в сумі 32,0 

тис. грн. (за рахунок доходів екологічного податку). 

  

       Резервний фонд на 2022 рік запланований в міському бюджеті в сумі 693,0 

тис. грн. 
 

 

Начальник «Фінансового управління» 

 Бережанської міської ради                                              Олег ТИМАНСЬКИЙ 
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