
 563  Внести зміни і рішення сесії №4 від 27 листопада 2015 року: 

        Виключити в п. 3 з складу постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, містобудування, екології та надзвичайних ситуацій 

Гунчак Ірину Романівну, за поданою заявою.  

 Добавити в п. 3 до складу постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

фінансів, економічного розвитку та підприємництва Гунчак Ірину Романівну, за 

поданою заявою. 

 

564   Достроково припинити повноваження голови постійної комісії міської   ради з 

питань приватизації, продажу, оренди землі та природокористування з 27 липня 

2016 року, у зв’язку з письмовою заявою голови комісії Величка С.М. 

 

565    Затвердити Програму розвитку футболу в м. Бережани на період 2016-2020 

          роки.  

          Фінансовому управлінню міської ради забезпечити фінансування   

          програми в межах коштів передбачених бюджетом міста. 

    Копію рішення направити в фінансове управління міської ради, відділ  

    бухгалтерського обліку та звітності міської ради, відділ освіти, молоді та  

    спорту міської ради. 

 

566    Затвердити Положення про тендерний комітет Бережанської міської ради у сфері 

закупівлі товарі , робіт та послуг за державні кошти (додаток 1).  

 Затвердити склад тендерного комітету Бережанської  міської ради у сфері 

закупівлі товарі , робіт та послуг за державні кошти (додаток 2). 

 Рішення Бережанської  міської ради від 24.01.2012року №342  „Про 

затвердження Положення та складу  комітету  з конкурсних торгів Бережанської  

міської ради у сфері закупівлі товарі , робіт та послуг за державні кошти “ 

вважати таким, що втратило чинність. 

 

567    Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 1519 кв. м. для будівництва 

та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд за 

рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим номером 

6120410100 03 002 0416  гр. Рудковській Марії Дмитрівні по вул. Раївська, 9   в 

с. Рай.  

 Передати гр. Рудковській Марії Дмитрівні , жительці с. Рай, вул. Раївська,9 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1519 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Раївська, 9 в с. Рай. 

 Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

 Гр. Рудковській Марії Дмитрівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

           Затвердити акт постійної комісії міської ради з питань приватизації, продажу, 

оренди землі та природокористування від 20 липня 2016 року щодо встановлення 

меж земельної  ділянки  для ведення особистого селянського господарства  в с. 

Рай гр.. Рудковській Марії Дмитрівні. 

 

568   Звільнити в 50% розмірі від батьківської плати з 01.07.2016 року до 31.12.2016 

року гр. Янківського Ярослава Володимировича, жителя м. Бережани, вул. 



Лепких, 29«а», за відвідування його дочки Янківської Анни Ярославівни, 

02.05.2013 року народження дошкільного навчального закладу «Золотий 

ключик». 

 

569     Надати дозвіл Бережанському міському комунальному підприємству «Господар» 

на зняття з балансу та обслуговування територіальної громади міста Бережани 

п’ятиквартирного житлового будинку по вул. Лепких, 7 в м. Бережани та 

передачу його у власність і обслуговування об’єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку «Мрія-7». 

 

570   Надати гр. Кучер Марії Кирилівні, жительці м. Бережани, вул. Хатки, 25 дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) та посвідчення права власності 

земельної ділянки площею 605 кв. м для  будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. Хатки, 25 в м. 

Бережани. 

 Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2017  

 року. 

 

571 Надати гр. Кучер Марії Кирилівні, жительці м. Бережани, вул. Хатки, 25 дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) та посвідчення права власності 

земельної ділянки площею 268 кв. м для  ведення садівництва по вул. Хатки в м. 

Бережани. 

 Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2017 року. 

 

572 Надати гр. Пукало Любомирі Омельянівні, жительці м. Бережани, вул. 

Ковшевича, 37«а» дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, 

для встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та посвідчення 

права власності земельної ділянки площею 984 кв. м для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Ковшевича, 37«а» в м. Бережани. 

 Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2017 року. 

 

573 Надати гр. Боянович Марії Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. Лисенка, 

2«а»/1 дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та посвідчення 

права власності земельної ділянки площею 286 кв. м для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Лисенка, 2«а»/1 в м. Бережани. 

 Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2017 року. 

 

574 Надати гр. Костишин Надії Андріївні, жительці м. Бережани, вул. Лисенка, 2«а» 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та посвідчення права власності 

земельної ділянки площею 342 кв. м для  будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Лисенка, 2«а» в 

м. Бережани. 

 Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2017 року. 

 



575 Надати гр. Янко Олені Романівні, жительці м. Тернопіль, вул. Д.Нечая,31/9 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та посвідчення права власності 

земельної ділянки площею 632 кв. м для  будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд по вул.О.Кобилянської,39 

в м. Бережани. 

 Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2017 року. 

 

576 Надати гр. Жоржові Марії Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. Ковшевича, 

37«а» дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та посвідчення 

права власності земельної ділянки площею 1000 кв. м для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Ковшевича, 39 в м. Бережани. 

 Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2017 року. 

 

577 Надання  гр. Жоржові Марії Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. Ковшевича, 

37«а» дозволу  на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та посвідчення 

права власності земельної ділянки  для ведення садівництва  для обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. Ковшевича, 39в м. 

Бережани. 

 

578    Припинити гр. Гриценко Ірині Володимирівні, жительці м. Мурманськ, вул. 

Халтурина, 3/61 право оренди земельної ділянки площею 0,10 га наданої  для 

обслуговування житлового будинку по вул. Адамівська, 11 в м. Бережани у 

зв’язку з відчуженням житлового будинку та добровільною відмовою. 

 

579 Припинити гр. Гриценко Ірині Володимирівні, жительці м. Мурманськ, вул. 

Халтурина, 3/61 право оренди земельної ділянки площею 80 кв. м.  наданої  для 

ведення садівництва  вул. Адамівська в м. Бережани у зв’язку добровільною 

відмовою. 

580 Надати гр. Ковальчук Надії Михайлівні та гр. Ковальчуку Михайлу  

Васильовичу, жителям с. Поручин, Бережанського району дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки 

в натурі на (місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки 

площею 1000 кв. м  для  будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд  по вул. Адамвська,11 в м. Бережани. 

 Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2017 року. 

 

581 Надати гр. Ковальчуку Михайлу  Васильовичу, жителю с. Поручин, 

Бережанського району дозвіл на складання технічної документації із 

землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) 

та посвідчення права власності земельної ділянки площею 80 кв. м  для  ведення 

садівництва  по вул. Адамівська в м. Бережани. 

 Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2017 року. 

 

582 Відмовити гр. Басу Михайлу Петровичу, жителю с. Рай, вул. Раївська, 49«а» 

жителю м. Бережани, вул. Раївська, 49«а» у наданні земельної ділянки для 



ведення садівництва біля присадибної ділянки зв’язку з тим що на даній 

земельній ділянці знаходяться джерела. 

 

583 Надати гр. Брилінському Сергію Мар’яновичу, жителю с. Рай,  вул. Раївська, 

64/2 дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та посвідчення 

права власності земельної ділянки площею 1096 кв. м для ведення особистого 

селянського господарства в урочищі «Довга» с .Рай. 

 Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.01.2017 року. 

 

584 Надати ТДВ Бережаниавтотранс» дозвіл на поділ земельної ділянки, загальною 

площею 1,6662 га , кадастровий номер 6120410100:04:005:0485 з метою 

формування   двох нових земельних  ділянок  площею 0,0277 га та 

площею1,6382га  по вул.. Тернопільська,9 в м. Бережани. 

 

585    Обрати головою постійної комісії міської ради з питань приватизації, продажу, 

оренди землі та природокористування _________________. 

 

586   Погодити учасникам АТО (згідно додатку 1) надання земельних ділянок для 

ведення садівництва в урочищі «Жорнисько» (продовження вулиць Козацька, 8-

го Березня) на території Бережанської міської ради. 

У зв’язку з проходженням водопроводу в урочищі «Жорнисько» на землях які 

погоджено для надання учасникам АТО, зобов’язати Відділ Держгеокадастру у 

Бережанському районі при виготовлені проектів землеустрою на дані земельні 

ділянки обумовити встановлення сервітуту (07.03 право прокладання та 

експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших ліній 

комунікацій). 

Доручити секретарю міської ради Гончару П.В. направити дане рішення в Відділ 

Держгеокадастру в Бережанському районі з метою подальшого надання 

земельних ділянок вищевказаним громадянам. 

 

587  Передати в оренду строком на два роки та одинадцять місяців ПрАТ «Київстар» 

майно територіальної громади м. Бережани, сіл Лісники та Рай, а саме:  

1.1.  частини  споруд міського стадіону по вул. І.Франка,8 в м. Бережани площею  22.1 

кв.м. ; 

1.2 частини даху нежитлового будинку- бувшого будинку побуту «Прикарпаття» на пл. 

Ринок,15 в м. Бережани площею 24,3 кв.м. ; 

2. Затвердити звіти  про оцінку майна та висновки: 

2.1. частини  споруд міського стадіону по вул. І.Франка,8 в м. Бережани площею  22.1 

кв.м.  в розмірі 34 389 грн(тридцять чотири тисячі триста вісімдесят дев’ять 

гривень) без ПДВ; 

2.2. частини даху нежитлового будинку- бувшого будинку побуту «Прикарпаття» на 

пл. Ринок,15 в м. Бережани площею 24,3 кв.м.   в розмірі 54 010грн(п’ятдесят 

чотири тисячі десять гривень ) без ПДВ; 

 3. Встановити орендну ставку, а саме:  

 3.1. частини  споруд міського стадіону по вул. І.Франка,8 в м. Бережани - 100 % від 

вартості майна визначеної експертним шляхом на рік; 

3.2. частини даху нежитлового будинку - бувшого будинку побуту «Прикарпаття» на 

пл. Ринок,15 в м. Бережани - 100 % від вартості майна визначеної експертним 

шляхом на рік; 



5. Доручити юридичному відділу  міської ради підготувати  договори оренди майна 

комунальної власності територіальної громади міста Бережани, сіл Лісники та 

Рай згідно  цього рішення. 

6. Централізованій бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Бережанської 

міської ради підготувати розрахунок розміру орендної плати відповідно до цього 

рішення . 

 

588  Після виготовлення та затвердження детального плану забудови  земельної 

ділянки по вул. Тепла та вул. Л. Українки в м. Бережани повторно розглянути 

питання щодо надання громадянам (згідно списку) земельних ділянок для 

будівництва автогаражів.  

№п/п Прізвище, ім’я , по - батькові Місце проживання 

1. Дідик Тарас Васильович вул. Корольова, 1/28 

 

589  Після виготовлення та затвердження детального плану забудови  земельної 

ділянки по вул. Тепла та вул. Л. Українки в м. Бережани повторно розглянути 

питання щодо надання громадянам (згідно списку) земельних ділянок для 

будівництва автогаражів.  

№п/п Прізвище, ім’я , по - батькові Місце проживання 

1. Старощук Руслан Вячеславович вул. Січових стрільців, 63/25 

590 Рішення сесії міської ради № 583 від 22 травня 2008 року залишити без змін.  

 

591  Надати у користування, терміном до 01.07.2019 року, Кулик Надії Несторівні, 

жительці м. Бережани, вул.. Л.Українки,15 «б»/15, земельну ділянку площею 30 

кв. м для  обслуговування  придбаної тимчасової споруди – торгового павільйону 

в м. Бережани  по вул. Січових Стрільців в м. Бережани. 

 Орендну плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

 Право оренди оформити шляхом укладання договору сервітутного 

користування. 

 Зобов’язати Кулик Надії Несторівні,, виготовити та зареєструвати у 

встановленому законом порядку паспорт прив’язки тимчасової споруди. 

 

592  Продовжити терміном до 01.07.2017 року гр. Щудлак Олені Онуфріївні, 

жительці м. Бережани, вул. Рогатинська,17/2 оренду земельної ділянки площею 

312  кв. м для ведення городництва в м. Бережани по вул. Миру. 

 Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди 

і його реєстрації. 

 Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

 

593 Відмовити гр. Паслай Генефі Мар’янівні, жительці м. Ужгород, вул. 

Михайльська, 9/63 у наданні земельної ділянки для ведення городництва по вул. 

Хатки, так як це суперечить генплану забудови даної території.  

 

594  Надати  терміном до 01.07.2017 року гр. Гойдич  Віталію Михайловичу, жителю 

м. Бережани, вул. Стефаника,8 «б» в  оренду земельну ділянку площею 400  кв. 

м для ведення городництва в м. Бережани по вул. Стефаника. 

 Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди 

і його реєстрації. 



 Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

 

595 Продовжити терміном до 01.07.2020 року гр. Захарків Ярославі Василівні, 

жительці с. Вербів, Бережанського району оренду земельної ділянки площею 1000 

кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. Гайова в м. Бережани. 

Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової оцінки  

земельної ділянки. 

 

596 Рекомендувати розпорядникам бюджетних коштів, установам та організація: 

Проводити закупівлі товарів(товару),  послуг(послуги) та робіт  вартість яких  

дорівнює або перевищує 10  тис. гривень, але не перевищує межі, встановленої 

ч.1 ст.2 Закону України “Про Публічні закупівлі”, у системі електронних 

державних закупівель ProZorro.org (https://prozorro.gov.ua). 

 Затвердити Порядок застосування системи електронних закупівель  

Бережанською  міською радою (Додаток 1). 

 Вважати таким що втратило чинність рішення сесії міської ради від 

21.10.2015року №1253 

 Розпорядникам коштів у відповідності  до вимог Закону України  «Про Публічні 

закупівлі», забезпечити завчасне оприлюднення  інформації щодо замовників 

товарів, робіт і послуг, визначених у п.1:  

- річних планів закупівель та додатків до них; 

- інформації згідно  частини 3 ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі»; 

- інформації про закупівлі товарів(товару),  послуг(послуги) та робіт  вартість 

яких  дорівнює або перевищує 10  тис. гривень, але не перевищує межі, 

встановленої ч.1 ст.2 Закону України “Про публічні закупівлі” 

 

597   Відкласти розгляд звернення Територіального управління Державної  судової 

адміністрації України у Тернопільській області щодо надання дозволу на 

складання проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування 

земельної ділянки для обслуговування приміщення Бережанського районного 

суду та звернення  Горуц О.А. і Прийдун В.М. про повторний розгляд питання 

про продовження договору оренди. 

Звернення Територіального управління Державної  судової адміністрації 

України у Тернопільській області щодо надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки для 

обслуговування приміщення Бережанського районного суду та звернення  Горуц 

О.А. і Прийдун В.М. про повторний розгляд питання про продовження договору 

оренди – розглянути на спільному засіданні постійних депутатських комісій 

міської ради з питань приватизації, продажу, оренди землі та 

природокористування; з питань житлово-комунального господарства, 

містобудування, екології та надзвичайних ситуацій; з місцевого самоврядування, 

законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та етики з 

підготовкою на чергове засідання сесії висновків та пропозицій. 

 

598  Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

«Поточний ремонт тротуару по вул.. Січових Стрільців в м. Бережани 

Тернопільської області загальною кошторисною вартістю 198,324 тис. грн. (сто 

дев’яносто вісім тисяч триста двадцять чотири гривні). 

https://prozorro.gov.ua/
https://1drv.ms/w/s!ApkQd9STE1dyvC9lyynN8-rnH_r-


        Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

«Поточний ремонт фасаду житлового будинку по пл.. Ринок, 14 в м. Бережани 

Тернопільської області загальною кошторисною вартістю 55,718 тис. грн. 

(п’ятдесят п’ять тисяч сімсот вісімнадцять гривень). 

        Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

«Поточний ремонт фасаду житлового будинку по пл.. Ринок, 13 в м. Бережани 

Тернопільської області загальною кошторисною вартістю 130,313 тис. грн. (сто 

тридцять тисяч триста тринадцять гривень). 

 

599 Заяву гр. Драган С.В. від 21.07.2016року про зменшення розміру пайової участі у 

створенні та розвитку соціальної інфраструктури м. Бережани на суму фактично 

понесених витратна на облаштування бруківки біля ресторану «Східний»  по вул. 

Л.Українки, 15«А» в м. Бережани – прийняти до відома. 

        Доручити міському голові створити комісію для визначення площі та  вартості 

понесених витрат на встановлення тротуарної бруківки, та передачі її у 

комунальну власність. 

        Акт роботи комісії подати на розгляд сесії міської ради. 

 

600    1. Збільшити обсяг доходів  загального фонду міського бюджету на 2016 рік в 

сумі  1280,5 тис. грн. за рахунок: 

 1.1. Збільшення: 

- Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 49,5 тис. грн. 

- медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 39,7 тис. грн. 

- податку на доходи  фізичних осіб, що сплачується податковими  

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати (11010100)  

621,0 тис. 

грн. 

- податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами рядового і начальницького 

складу, що сплачується податковими агентами (11010200) 

12,3 тис. грн. 

- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування  (11010500) 

100,0 тис. 

грн. 

- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 

головного користування) (13010200) 

12,0 тис. грн. 

- надходжень рентної плати за спеціальне використання води від 

підприємств житлово-комунального господарства (13020400) 

4,0 тис. грн. 

- єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у 

яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній 

 

 податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 

(18050500) 

9,0 тис. грн.. 

 

 

- адміністративного збору за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань (22010300) 

6,0 тис. грн.. 



- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень (22012600) 

59,0 тис. грн.. 

- надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом 

48,0 тис. грн. 

- іншої субвенції 320,0 тис. 

грн. 

 

2.  Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2016 рік в сумі 

925,6 тис.грн. 

2.1. За функціональною класифікацією видатків:   

Освіта                                                                                                                         383,5 

тис. грн.  

Житлово-комунальне господарство                                                                       207,0 тис. 

грн.  

Культура і мистецтво                                                                                                   5,4 

тис. грн. 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатики   200,0 

тис. грн. 

Видатки не віднесені до основних груп                                                                129,7 тис. 

грн. 

 

2.2. За головними розпорядниками коштів: 

 

2.2.1. Бережанська міська рада   397,0 тис. грн. 

 в тому числі:  

  поточні видатки 397,0 тис. грн. 

 КФК 100203  „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 207,0 тис. грн. 

 КФК 170703 „ Видатки на проведення робіт, пов'язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням 

автомобільних доріг ” 

200,0 тис. грн. 

2.2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради  

383,5 тис. грн. 

 

 в тому числі:  

  заробітна плата 263,6 тис.грн. 

 КФК 070201 „ Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-

дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи 

ліцеї, гімназії, колегіуми ” 

263,6 тис.грн. 

  нарахування на заробітну плату 8,9 тис.грн. 

 КФК 070201 „ Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-

дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи 

ліцеї, гімназії, колегіуми ” 

8,9 тис.грн. 

  поточні видатки 111,0 тис. грн. 

 КФК „ Дошкільні заклади освіти ” 9,0 тис. грн. 

 КФК 070201 „ Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-

дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи 

102,0 тис. грн. 



ліцеї, гімназії, колегіуми ” 

2.2.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

5,4 тис. грн. 

 КФК 010116 „ Органи місцевого самоврядування ” 2,7 тис. грн. 

 КФК 110502„ Інші культурно-освітні заклади та заходи ” 2,7 тис. грн. 

2.2.4. Фінансове управління  Бережанської міської ради 129,7 тис. грн. 

 в тому числі:  

  поточні видатки 129,7 тис. грн. 

 КФК 250380„ Інша субвенція ” 129,7 тис. грн. 

 

         3. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами функціональної  та 

економічної  класифікації  видатків  загального фонду міського бюджету на 2016 рік  

за головними розпорядниками коштів: 

 

3.1. Бережанська міська рада  

3.1.1.  Збільшити асигнування  25,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки     25,0  тис. 

грн. 

 КФК 100203  „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 25,0 тис. грн. 

3.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

3.2.1.  Збільшити асигнування  2,6 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 2,6 тис. грн. 

 КФК 070201 „ Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-

дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи 

ліцеї, гімназії, колегіуми ” 

2,6 тис. грн. 

3.2.2.  Зменшити асигнування  2,6 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 2,6 тис. грн. 

 КФК 091103 „ Соціальні програми і заходи державних 

органів у справах молоді ” 

    2,6 тис. грн. 

3.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

25,0 тис. грн. 

3.3.1.  Зменшити асигнування  25,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 25,0 тис. грн. 

 КФК 110104„ Видатки на заходи, передбачені державними 

і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва ” 

25,0 тис. грн. 

 

        4. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік 

на 354,9тис. грн. за рахунок :         

       -  коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 354,9   тис. грн.  

4.1. За функціональною класифікацією видатків:   



Освіта                                                                                                                      27,9 тис. 

грн.  

Житлово-комунальне господарство                                                                       7,0 тис. 

грн.  

Будівництво                                                                                                          320,0 тис. 

грн. 

                                                       

        4.2. За головними розпорядниками коштів:  

 

4.2.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради  

347,9 тис. грн. 

 в тому числі:  

  капітальні видатки 27,9 тис. грн. 

 КФК 070201 „ Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-

дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи 

ліцеї, гімназії, колегіуми ” 

27,9 тис. грн. 

 КФК 100203  „ Утримання та навчально-тренувальна 

робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл ” 

320 тис. грн. 

4.2.2. Бережанська міська рада    

 в тому числі:  

   капітальні видатки  

 КФК 100203  „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 7,0 тис. грн. 

5. Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів, які 

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2016 році (додаток № 5 до 

рішення міської ради від 25.12.2015.року № 41 „ Про міський бюджет на 2016 рік ”), 

згідно з додатком № 1. 

 

6. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 до рішення міської 

ради від 25.12.2015.року № 41 „ Про міський бюджет на 2016 рік ”), згідно з додатком 

№ 2. 

 

         7. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які 

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2016 році (додаток № 7 до 

рішення міської ради від 25.12.2015.року № 41 „ Про міський бюджет на 2016 рік ”), 

згідно з додатком № 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


