
Зміни(+,-)

0100000 Бережанська міська рада +817940,0

0110000 Бережанська міська рада +817940,0

0117310 7310 443
Будівництво  об'єктів житлово-

комунального господарства

Капітальні видатки (технічне переоснащення 

центральної насосної станції)
+770300,0

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

Капітальні видатки (проведення заходів по 

відновленню водопостачання питної води)
+47640,0

0600000
Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради
-990027,0

0610000
Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради
-849300,0

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки (придбання оргтехніки) +8100,0

Капітальні видатки (за рахунок субвенції з 

місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми 

потребами  на оснащення кабінетів інклюзивно-

ресурсних центрів)

-160927,0

0921

 Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами 

(в т.ч. школою – дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями 

Додаток № 2

до  рішення Бережанської міської  ради "Про внесення змін до міського 

бюджету на 2018 рік" від 29 серпня  2018 р. №  

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
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Код 

функці

ональн

ої 

класи

фікації 

видатк

Найменування

згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною
3
/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Код 

тимчас

ової 

класиф

ікації 

видаткі

в та 

Разом видатків на поточний 

рік 

Код 

програмної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

Назва об’єктів відповідно  до проектно- 

кошторисної документації тощо

0611020 1020



Капітальні видатки (за рахунок співфінансування 

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти `Нова українська школа` на придбання 

компютерного обладнання

+21000,0

0611160 1160
 Інші програми, заклади та заходи у сфері 

освіти 
Капітальні видатки +160927,0

0611161 1161 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти 

Капітальні видатки (за рахунок субвенції з 

місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми 

потребами  на оснащення кабінетів інклюзивно-

ресурсних центрів)

+160927,0

0617320 7320
 Будівництво об'єктів соціально-

культурного призначення 
Капітальні видатки -8100,0

0617325 7325 0443
 Будівництво споруд, установ та закладів 

фізичної культури і спорту 

Капітальні видатки (реконструкція Бережанського 

міського стадіону )
-8100,0

0617360 73660 Виконання інвестиційних проектів Капітальні видатки -1011027,0

0617361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, 

що реалізуються за рахунок фонду 

регіонального розвитку

Капітальні видатки ( будівництво спортивно-го 

комплексу по вул.І.Франка,8 в м.Бережани 

Тернопільської області)

-1011027,0

Всього -172087,0

0921

 Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами 

(в т.ч. школою – дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями 

       Секретар міської ради                                                                                                                          П.В.Гончар

0611020 1020





Всього

+817940,0

+817940,0

+770300,0

+47640,0

-849300,0

-849300,0

+8100,0

-160927,0
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Разом видатків на поточний 

рік 



+21000,0

+160927,0

+160927,0

-8100,0

-8100,0

-1011027,0

-1011027,0

-172087,0

       Секретар міської ради                                                                                                                          П.В.Гончар




