
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 15 серпня 2018 р.                                                                        № 173- р 

 

Про перерозподіл бюджетних 

призначень 

 

          Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 

12 та статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи  пункт 10 рішення сесії міської ради від 22.12. 2017 року № 807 

«Про міський  бюджет на 2018 рік»,  рішення сесії міської ради від 18.05.2018 

року    № 945 «Про створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Бережанської міської ради та затвердження її статуту» та рішення 

обласної ради від 28.03.2018 року № 967 «Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2018 рік»: 

 

 1.    Фінансовому управлінню Бережанської міської ради : 

 1.1   Здійснити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної  

та  економічної  класифікації  видатків  загального та спеціального фонду 

міського бюджету на 2018 рік по відділу освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради. 

1.1.1. Зменшити асигнування : 

 - по бюджетній програмі 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями»: 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 21000,0 

гривень; 

КЕКВ 3110 «Придбання предметів довгострокового користування»  в сумі 

160927,0 гривень;  

1.1.2. Збільшити асигнування : 

- по бюджетній програмі 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями»: 

КЕКВ 3110 «Придбання предметів довгострокового користування»  в сумі 

21000,0 гривень; 

- по бюджетній програмі 0611160 «Інші програми, заклади та заходи у   

сфері освіти» за підпрограмою 0611161 «Забезпечення діяльності інших 



закладів у сфері освіти»; 

 КЕКВ 3110 «Придбання предметів довгострокового користування»  в сумі 

160927,0 гривень. 

1.2. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2018 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 21000,0  грн. та 

збільшивши за спеціальним фондом на – 21000,0 грн., в тому числі бюджет 

розвитку – 21000,0 гривень.  

1.3. Забезпечити подання в установленому порядку  даного розпорядження 

на розгляд сесії міської ради. 

2.  Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого    

заступника міського голови Адамовича П.П. 

 

 

  Міський голова                                                                       В.Я. МУЗИЧКА      

       Кізима М.В. 

 


