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1 Бережанська міська рада 1 558 000,00 1 558 000,00

100203 Благоустрій, міст, сіл ,селищ
Облаштування дитячого 

майданчика
30 000,00 30 000,00

150101 Капітальні вкладення

Розвідувально-експлуатаційна 

свердловина для водопостачання 

в селі Рай

280 000,00 280 000,00

150101 Капітальні вкладення

Реконструкція "Скверу Устима 

Голоднюка" у м.Бережани 

Тернопільської області

228 000,00 228 000,00

170703

Видатки на проведення робіт, 

пов'язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та 

утриманням автомобільних доріг 

Капітальний ремонт доріг 1 020 000,00 1 020 000,00

Додаток № 2

до  рішення  міської  ради від  08   липня  

2016 р. № 276 

"Про  внесення змін до міського 

бюджету  на 2016  рік"

Перелік об’єктів, видатки на які у 2016  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
1



10
Відділ освіти, молоді і спорту

Бережанської міської ради

131 530,0 131 530,0

010116 Органи місцевого самоврядування
Придбання компютерної техніки 

та електричних конвекторів

27 300,0 27 300,0

70201

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-

дитячий садок, інтернат при школі), 

спеціалізовані школи ліцеї, гімназії, 

колегіуми Придбання підручників 56 300,00 56 300,00

70201

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-

дитячий садок, інтернат при школі), 

спеціалізовані школи ліцеї, гімназії, 

колегіуми 

Придбання обладнання по 

програмі "Інтелект України"
23 000,00 23 000,00

70201

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-

дитячий садок, інтернат при школі), 

спеціалізовані школи ліцеї, гімназії, 

колегіуми 

Проектно-кошторисна 

документація на капітальний 

ремонт фасадів школи- гімназії 

ім.Б.Лепкого 16 330,00 16 330,00

70802 Методична робота, інші заходи у 

сфері народної освіти
Придбання комп’ютерної техніки

8 600,00 8 600,00

24

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 18 000,00 18 000,00

010116 Органи місцевого самоврядування Придбання комп’ютерної техніки
9 000,00 9 000,00

110205
Школи естетичного виховання дітей 

Придбання комп’ютерної техніки
9 000,00 9 000,00

Всього 1 707 530,00 1 707 530,00

Секретар міської ради                                                                                                                П.В.Гончар


