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Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІV сесія 

(І засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 13 вересня 2018 року         № 1067 

 

Про внесення змін до міського 

бюджету на 2018 рік 

 

 

Розглянувши пропозиції Бережанської міської ради та висновки 

постійної комісії Бережанської міської ради з питань бюджету, фінансів, 

економічного розвитку та підприємництва щодо внесення змін до міського 

бюджету, затвердженого рішенням Бережанської міської ради від 22 грудня 

2017 року № 807 „ Про міський бюджет на 2018 рік ” із змінами і 

доповненнями внесеними рішеннями сесій від 25 січня 2018 року № 825, від 08 

лютого 2018 року № 849, від 22 лютого 2018 року № 858, від 22 березня 2018 

року № 893, від 26 квітня 2018 року № 916, від 18 травня 2018 року № 941, 

від 18 травня 2018 року № 941, від 08 червня 2018 року № 965, від 05 липня 

2018 року №1000, від 26 липня 2018 року №, від 29 серпня 2018 року № 1049 „ 

Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік ”,керуючись статтею 78 

Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону 

України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2018 рік 

в сумі 80,0тис. грн. за рахунок: 

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є 

власниками об`єктів житлової нерухомості (18010200) 

 80,0 тис. грн. 

2. Затвердити зміни в помісячний розпис доходів міського бюджету на 2018 

рік в межах річних призначень. 

3 Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік 

в сумі 80,0 тис. грн. 

3.1. Бережанська міська рада 
 

 Збільшити асигнування на: 80,0 тис. грн. 
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 з них на: 
 

  поточні видатки 80,0 тис. грн. 

 

КПКВ 0116010 «Утримання та ефективна 

експлуатація об’єктів житлово-комунального 

господарства» 

80,0 тис. грн. 

 

 
КПКВ 0116013 «Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного господарства» 

80,0 тис. грн. 

 

4. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної класифікації видатків спеціального фонду міського бюджету на 

2018 рік: 

4.1. Бережанська міська рада 
 

 
Збільшити асигнування на: 20,46 тис. грн. 

 
з них на: 

 

 
 капітальні видатки 20,46тис. грн. 

 

КПКВ 0117670 «Внески до статутного капіталу 

суб`єктів господарювання» 
20,46 тис. грн. 

4.2 
Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради  

 
Зменшити асигнування на: 20,46 тис. грн. 

 
з них на: 

 
  капітальні видатки 20,46 тис. грн. 

 
КПКВ 0617360 «Виконання інвестиційних 

проектів» 
20,46 тис. грн. 

 

КПКВ 0617361 «Співфінансування 

інвестиційних проектів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку» 

20,46 тис. грн. 

5. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 до 

рішення  міської ради від 22.12.2017 року № 807 «Про міський бюджет на 

2018 рік»), згідно з додатком № 1. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва. 

  

Міський голова        МУЗИЧКА В.Я. 


