
 

2017_1053_Збільшити обсяг доходів  загального фонду міського бюджету на 2017 рік в 

сумі  100,0 тис. грн. за рахунок: 

1. Збільшення 

- 
єдиний податок  з фізичних осіб (18050400) 

100,0 ТИС. 

ГРН. 

          2.  Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2017  

рік на 100,0 тис. грн. 

1. 
Фінансове управління Бережанської міської ради 100,0 тис. грн. 

 
Збільшити асигнування на: 100,0 тис. грн. 

 з них на: 
 

 
 поточні видатки 100,0 тис. грн. 

 КПКВ 7618800 „ Інші субвенції ” 100,0 тис. грн. 

     3.  Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної  класифікації  видатків  загального фонду міського бюджету на 

2017 рік: 

1. 
Бережанська міська рада   

 

2 
Збільшити асигнування на: 

25,1 ТИС. ГРН. 
 

з них на: 
 

 

 поточні видатки 25,1 тис. грн. 
 

КПКВ 0110180 „ Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах, селищах, селах ” 
25,1 ТИС. ГРН. 

3. 
Зменшити асигнування на: 

185,1 ТИС. ГРН. 
 

з них на: 
 

 

 заробітна плата    19,5 тис. грн. 
 

КПКВ 0110180 „ Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах, селищах, селах ” 
19,5 ТИС. ГРН. 

 

 нарахування на заробітну плату 5,6 ТИС. ГРН. 
 

КПКВ 0110180 „ Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах, селищах, селах ” 
5,6 ТИС. ГРН. 

 

 поточні видатки 160,0 ТИС. ГРН. 
 

КПКВ  0116060 „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 
70,0 ТИС. ГРН. 

 
КПКВ 0116050 Фінансова підтримка об’єктів 

комунального господарства 
90,0 ТИС. ГРН. 

 
КПКВ 0116052 „ Забезпечення функціонування 

водопровідно-каналізаційного господарства ” 
90,0 ТИС. ГРН. 

4 
Фінансове управління Бережанської міської ради 160,0 тис. грн. 



5 
Збільшити асигнування на: 160,0 тис. грн. 

 
з них на: 

 

 

 поточні видатки 160,0 тис. грн. 
 

КПКВ 7618800 „ Інші субвенції ” 160,0 тис. грн. 

        4. Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів, які    

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році (додаток № 

5 до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 432 „ Про міський бюджет на 

2017 рік ”), згідно з додатком № 1. 

                                     

 

     
    

  

    
Додаток № 1 
до рішення Бережанської міської ради 
"Про внесення змін до міського бюджету  на 
2017 рік"     від  22  грудня  2017 року №  808 

Міжбюджетні трансферти  з міського бюджету  місцевим  бюджетам  на 2017 рік 

    
  

  
грн. 

Код 
бюджету 

Назва місцевого 
бюджету 
адміністративно-
територіальної 
одиниці   

Стабілізаційна  
дотація  

Субвенції з міського бюджету 

Субвенція загального 
фонду на: 

Субвенція 
спеціального 
фонду на: 

    "Інша 
субвенція" 

 
    

001 Бережанський 
районний 
бюджет 

    260000,0 оплата праці 
медичним 
працівникам 

    

  Всього     260000,0       



 


