
 
У к ра їн а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 березня  2020 року                    №  1204 

 

Про використання коштів цільового 

фонду соціально-економічного розвитку 

 

Керуючись п. 3 ст. 28, ст. 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пп. 5.3 п. 5 «Положення про цільовий фонд 

на соціально-економічний розвиток міста», затвердженого рішенням ХІІІ 

сесії Бережанської міської ради від 08.06.2018 року № 964 «Про 

створення цільового фонду соціально-економічного розвитку міста 

Бережани», виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

В И Р І Ш И В: 

1. Виділити кошти цільового фонду соціально-економічного розвитку 

міста Бережани в сумі 60000,00 грн. (шістдесят тисяч гривень 00 коп.), 

які надійшли до спеціального фонду бюджету Бережанської міської 

територіальної громади від внесків фізичних осіб на соціально-економічний 

розвиток громади за кодом бюджетної класифікації 50110000 «Цільові фонди, 

утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування та місцевими органами виконавчої влади», на проведення 

заходів щодо відновлення роботи артезіанської свердловини, яка розташована 

по вул. 8 Березня (на території стадіону виправної колонії) в м. Бережани та 

оплату послуг щодо ремонту і комплектації новими складовими елементами 

глибинних водяних насосів.  

2. Визначити головним розпорядником коштів, які вказані у пункті 1 

даного рішення, Бережанську міську раду. 

3. Голові комісії з припинення фінансового управління Бережанської 

міської ради перерахувати кошти відділу бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності міської ради в сумі 60000,00 грн. (шістдесят тисяч гривень) по коду 

класифікації видатків 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 і місцевими органами виконавчої влади»  та  КЕКВ 



2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)». 

4. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради 

перерахувати кошти в сумі 60000,00 гривень (шістдесят тисяч гривень) 

Бережанському міському комунальному підприємству «Добробут». 

5. Доручити Бережанському міському комунальному підприємству 

«Добробут»: 

- здійснити усі заходи щодо відновлення роботи артезіанської 

свердловини, яка розташована по вул.8 Березня (на території стадіону 

виправної колонії) в м. Бережани та оплатити послуги щодо ремонту і 

комплектації новими складовими елементами глибинних насосів задля 

забезпечення безперебійної подачі води у всіх мікрорайонах міста; 

 - надати у міську раду звіт про використання коштів цільового фонду 

соціально-економічного розвитку міста Бережани на весь обсяг виділених 

коштів. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Адамовича П. П. 
 

 

 

Міський  голова                Володимир   МУЗИЧКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


