
Зміни(+,-) Всього

0100000 Бережанська міська рада  +482400,0 +482400,0

0110000 Бережанська міська рада  +482400,0 +482400,0

Капітальні видатки (капремонт 

системи опалення)
+10000,0 +10000,0

Капітальні видатки (капітальне 

придбання)
+46000,0 +46000,0

0116050 6050
 Фінансова підтримка об’єктів 

комунального господарства
+120000,0 +120000,0

0116052 6052 0620

 Забезпечення функціонування 

водопровідно-каналізаційного 

господарства 

Капітальні видатки (придбання 

пристрою плавного пуску MCD- 0360C на 

ЦНС)

+120000,0 +120000,0

0116310 6310 0490  Реалізація заходів щодо інвести-

ційного розвитку території 

Капітальні видатки (виготовлення 

кошторисної документації на 

реконструкцію водопроводу до РЧВ )

+5400,0 +5400,0

Код 

тимчас

ової 

класиф

ікації 

видаткі

в та 

0110180 0180 0111
 Керівництво і управління у 

віповідній сфері у містах, селищах, 

селах

Разом видатків на поточний 

рік 

Код 

програмної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

Назва об’єктів відповідно  до проектно- 

кошторисної документації тощо

Додаток № 2 

до  рішення  міської  ради  від   30  листопада  2017 р. №  758

"Про  внесення змін до міського бюджету  на 2017  рік"

Перелік об’єктів, видатки на які у 2017  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
1

Код 

функці

ональн

ої 

класи

фікації 

видатк

Найменування

згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною
3
/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету



0116060 6060 0620
Благоустрій міст, сіл, селищ 

Капітальні видатки (придбання 

автомобіля високого тиску для прочистки 

каналізаційної мережі-ЗІЛ 130)

+199000,0 +199000,0

0116650 6650 0456  Утримання та розвиток 

інфраструктури доріг 

Капітальні видатки (виготовлення 

кошторисної документації на ремонт 

доріг)

+102000,0 +102000,0

1000000
Відділ освіти, молоді і спорту

Бережанської міської ради
+1387021,0 +1387021,0

1010000
Відділ освіти, молоді і спорту

Бережанської міської ради
+1387021,0 +1387021,0

1011020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями 

Капітальні видатки ( придбання 

шкільного автобуса для перевезення дітей, що 

проживають у сільській місцевості на умовах 

співфінансування ( 70%- за рахунок залишку 

освітньої субвенції, 30%- за рахунок коштів 

місцевих бюджетів)

+1166000,0 +1166000,0

1016310 6310 0490

 Реалізація заходів щодо інвести-

ційного розвитку території 

Капітальні видатки ( реконструкція 

Бережанського міського стадіону зі 

встановленням Led -табло зовнішнього 

використання за адресою: Тернопільська 

область, місто Бережани, вул.Івана Франка,8)- 

субвенція з державного бюджету

+221021,0 +221021,0

Всього +1869421,0 +1869421,0

       Секретар міської ради                                                                                                                          П.В.Гончар




