
 - 1 - 

 

Б е р е жа нс ька  м і сь ка  ра да  

Т е р но пі ль ськ о ї  об ла с т і  

VІI скликання 

ХІV сесія 

(V засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 02 листопада 2018 року         № 1123 
 

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, 

від 13 вересня 2018 року № 1067, від 27 вересня 2018 року № 1069, 11 жовтня 

2018 року № 1093, від 25 жовтня 2018 року № 1100 «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 спеціального фонду міського бюджету на 2018 

рік в сумі 7,0 тис. грн. за рахунок: 

- коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній або комунальній власності 

-  в сумі 7,0 тис. грн. 

2. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2018 

рік в сумі 7,0 тис. грн.  

2.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на: 7,0 тис. грн. 
 з них на:  

  капітальні видатки 7,0 тис. грн. 
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 КПКВ 0117660 «Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або прав 

на них комунальної власності для продажу на 

земельних торгах та проведення таких торгів» 

7,0 тис. грн. 

3. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної класифікації видатків загального фонду міського бюджету на 

2018 рік: 

3.1. Бережанська міська рада  

 Зменшити асигнування на: 17,11 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 17,11 тис. грн. 

 КПКВ 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства» 

17,11 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 17,11 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 17,11 тис. грн. 

 КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, районної 

у місті ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад» 

17,11 тис. грн. 

3.2 Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

 Зменшити асигнування на: 9,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 9,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами 

( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами» 

 9,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 9,0 тис. грн. 

 з них на:  

  заробітна плата 7,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611160 «Інші програми, заклади та 

заходи у сфері освіти» 

 7,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти» 

7,0 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 2,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611160 «Інші програми, заклади та 

заходи у сфері освіти» 

 2,0 тис. грн. 
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 КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти» 

2,0 тис. грн. 

4. 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. 

5. Затвердити зміни до рішення Бережанської міської ради від 27 вересня 

2018   року № 1069 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», 

а саме у додатку № 3 до рішення замінити код програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевих бюджетів 0113242 на код 0113112 та 

відповідно код ТПКВКМБ на 3112 та код ФКВКБ на 1040, що відповідає 

пункту 1.1. цього рішення  (уточнений додаток № 3 додається). 

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. 


