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Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІV сесія 

(VІІІ засідання)  

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 20 грудня 2018 року         № 1169 
 

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 27вересня 2018 року № 1069, 11 жовтня 

2018 року № 1093, від 25 жовтня 2018 року № 1100, від 02 листопада 2018 

року № 1123, від 29 листопада 2018 року № 1146, від 06 грудня 2018 року № 

1162 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року № 934-р 

«Про розподіл  у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій», розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 19 грудня 2018 року № 942-од «Про схвалення проекту змін 

до обласного бюджету на 2018 рік»,  рішення сесії Бережанської районної 

ради від 07 грудня 2018 року № 414 «Про внесення змін до районного 

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  520,7 тис. грн. за рахунок: 
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Збільшення: 

- єдиного податку з фізичних осіб 157,0 тис. грн. 

- іншої субвенції з місцевого бюджету (з Бережанського 

районного бюджету на ІРЦ) 
10,0 тис. грн. 

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції (з обласного бюджету) 

300,0 тис. грн. 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій (з державного бюджету) 

104,0 тис. грн. 

       Зменшення: 

- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету   

10,0 тис. грн. 

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами 

за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету  

40,3 тис. грн. 

2. Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2018     

рік в сумі 497,446 тис. грн., (з них 80,746 тис. грн. – зміна джерел фінансування 

для передачі обласному бюджету) 

2.1. Бережанська міська рада 7,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 7,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки  

 КПКВ 0113240 „ Інші заклади та заходи” 3,2 тис. грн. 

 КПКВ 0113242 „ Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення” 

3,2 тис. грн. 

 КПКВ 0113100 „ Надання соціальних та 

реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в 

установах соціального обслуговування” 

3,8 тис. грн. 

 КПКВ 0113104 „ Забезпечення соціальними 

послугами за місцем проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю” 

3,8 тис. грн. 

2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на: 310,0 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці 253,536 тис.грн. 

 КПКВ 0611020 „ Надання загальної середньої 253,536 тис. грн. 
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освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( 

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

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами” (до освітньої субвенції) 

  нарахування на заробітну плату 46,464 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” (до освітньої субвенції) 

46,464 тис. грн. 

  поточні видатки 10,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611160 „ Інші програми, заклади та заходи 

у сфері освіти ” 

10,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611161 „ Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти ”  

10,0 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 50,3 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці 33,1 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” (інклюзивні класи в 

школі) 

33,1 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 7,2 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” (інклюзивні класи в 

школі) 

7,2 тис. грн. 

  поточні видатки 10,0 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” (субвенція на НУШ) 

10,0 тис. грн. 

2.3. Фінансове управління Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на: 230,746тис. грн. 

 з них на:  

  поточні трансферти 150,0 тис. грн. 

 КПКВ 3719770 „ Інші субвенції з місцевого 150,0 тис. грн. 
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бюджету ” 

  капітальні трансферти 80,746 тис.грн. 

 КПКВ 3719750 „ Субвенція з місцевого бюджету 

на співфінансування інвестиційних проектів 

”(будівництво спортивного комплексу по вул. І.Франка,8 в м. 

Бережани Тернопільської області, фінансування якого 

здійснюється за рахунок державного фонду регіонального 

розвитку) 

80,746 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  

 Збільшити асигнування на: 57,234 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці 42,696 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 ” 

34,5 тис. грн. 

 КПКВ 0113100 „ Надання соціальних та 

реабілітаційних послуг громадянам похилого 

віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю 

в установах соціального обслуговування” 

8,196 тис. грн. 

 КПКВ 0113104 „ Забезпечення соціальними 

послугами за місцем проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю” 

8,196 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 4,788 тис. грн. 

 КПКВ 0113100 „ Надання соціальних та 

реабілітаційних послуг громадянам похилого 

віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю 

в установах соціального обслуговування” 

4,788 тис. грн. 

 КПКВ 0113104 „ Забезпечення соціальними 

послугами за місцем проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю” 

4,788 тис. грн. 

  поточні видатки 9,75 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 ” 

5,31 тис. грн. 
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 КПКВ 0113100 „ Надання соціальних та 

реабілітаційних послуг громадянам похилого 

віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю 

в установах соціального обслуговування” 

4,44 тис. грн 

 КПКВ 0113104 „ Забезпечення соціальними 

послугами за місцем проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю” 

4,44 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 57,234 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці 2,85 тис. грн. 

 КПКВ 0113210 „ Організація та проведення 

громадських робіт” 

2,85 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 3,73 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 ” 

2,14 тис. грн. 

 КПКВ 0113210 „ Організація та проведення 

громадських робіт” 

1,59 тис. грн. 

  оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

44,97 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 ” 

37,67 тис. грн. 

 КПКВ 0113100 „ Надання соціальних та 

реабілітаційних послуг громадянам похилого 

віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю 

в установах соціального обслуговування” 

7,3 тис. грн. 

 КПКВ 0113104 „ Забезпечення соціальними 

послугами за місцем проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю” 

7,3 тис. грн. 

  поточні видатки 5,684 тис. грн. 

 КПКВ 0113100 „ Надання соціальних та 

реабілітаційних послуг громадянам похилого 

віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю 

в установах соціального обслуговування” 

5,684 тис. грн. 

 КПКВ 0113104 „ Забезпечення соціальними 

послугами за місцем проживання громадян, які не 

5,684 тис. грн. 
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здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю” 

3.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на: 124,873 тис. грн... 

 з них на:  

  оплата праці 72,735  тис. грн. 

 КПКВ 0610160 „ Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних громадах ” 

10,514 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 „ Надання дошкільної освіти ” 62,221 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 42,299 тис. грн. 

 КПКВ 0610160 „ Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних громадах ” 

2,419 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 „ Надання дошкільної освіти ” 32,255 тис. грн. 

 КПКВ 0615030 „ Розвиток дитячо-юнацького та 

резервного спорту ” 

7,625 тис. грн. 

 КПКВ 0615031 „ Утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл ” 

7,625 тис. грн. 

  продукти харчування 8,426 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 ”  

8,426 тис. грн. 

  оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв  

1,117 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” 

1,117 тис. грн. 

  поточні видатки 0,296тис. грн. 

 КПКВ 0610160 „ Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних громадах ” 

0,296 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 149,259 тис.грн. 

 з них на:  

  оплата праці 27,82 тис. грн. 
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 КПКВ 0611020 „ Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами 

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

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами ”  

6,965 тис. грн. 

 КПКВ 0611090 „ Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми ” 

8,637 тис. грн. 

 КПКВ 0611150 „ Методичне забезпечення 

діяльності навчальних закладів” 

2,038 тис. грн. 

 КПКВ 0611160 „ Інші програми, заклади та 

заходи у сфері освіти ” 

9,7 тис. грн. 

 КПКВ 0611161 „ Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти ” 

9,7 тис. грн. 

 КПКВ 0615030 „ Розвиток дитячо-юнацького та 

резервного спорту ” 

0,48 тис. грн. 

 КПКВ 0615031 „ Утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл ” 

0,48 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 18,368 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” 

11,776 тис. грн. 

 КПКВ 0611090 „ Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми ” 

2,05 тис. грн. 

 КПКВ 0611150 „ Методичне забезпечення 

діяльності навчальних закладів” 

1,022 тис. грн. 

 КПКВ 0611160 „ Інші програми, заклади та 

заходи у сфері освіти ” 

3,52 тис. грн. 

 КПКВ 0611161 „ Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти ” 

3,52 тис. грн. 

  продукти харчування 21,038 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 „ Надання дошкільної освіти ” 21,038 тис. грн. 

  оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв  

30,191 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 „ Надання дошкільної освіти ” 23,751 тис. грн. 

 КПКВ 0611090 „ Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми ” 

4,09 тис. грн. 

 КПКВ 0611160 „ Інші програми, заклади та 

заходи у сфері освіти ” 

1,44 тис. грн. 
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 КПКВ 0611161 „ Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти ”  

1,44 тис. грн. 

 КПКВ 0615030 „ Розвиток дитячо-юнацького та 

резервного спорту ” 

0,91 тис. грн. 

 КПКВ 0615031 „ Утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл ” 

0,91 тис. грн. 

  поточні видатки 51,842 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 „ Надання дошкільної освіти ” 6,42 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” 

36,442 тис. грн. 

 КПКВ 0611090 „ Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми ” 

1,66 тис. грн. 

 КПКВ 0611150 „ Методичне забезпечення 

діяльності навчальних закладів” 

6,6 тис. грн. 

 КПКВ 0611160 „ Інші програми, заклади та 

заходи у сфері освіти ” 

0,72 тис. грн. 

 КПКВ 0611161 „ Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти ”  

0,72 тис. грн. 

3.3. Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

 

 Збільшити асигнування на: 109,36 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці 62,58 тис. грн. 

 КПКВ 1010160 „ Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних громадах ”  

37,23 тис. грн. 

 КПКВ 1014030 „ Забезпечення діяльності 

бібліотек ” 

 

7,04 тис. грн. 

 КПКВ 1014060 „ Забезпечення діяльності палаців 

і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 

інших клубних закладів ” 

7,435 тис. грн. 

 КПКВ 1014080 „ Інші заклади та заходи в галузі 

культури і мистецтва ” 

10,875 тис. грн. 

 КПКВ 1014081 „ Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і мистецтва ” 

10,875 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 20,42 тис. грн. 

 КПКВ 1010160 „ Керівництво і управління у 8,465 тис. грн. 
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відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних громадах ”  

 КПКВ 1014030 „ Забезпечення діяльності 

бібліотек ” 

 

6,885 тис. грн. 

 КПКВ 1014060 „ Забезпечення діяльності палаців 

і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 

інших клубних закладів ” 

1,875 тис. грн. 

 КПКВ 1014080 „ Інші заклади та заходи в галузі 

культури і мистецтва ” 

3,195 тис. грн. 

 КПКВ 1014081 „ Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і мистецтва ” 

3,195 тис. грн. 

  поточні видатки 26,36 тис. грн. 

 КПКВ 1014030 „ Забезпечення діяльності 

бібліотек ” 

 

16,09 тис. грн. 

 КПКВ 1014040 „ Забезпечення діяльності музеїв і 

виставок  ” 

1,4 тис. грн. 

 КПКВ 1014080 „ Інші заклади та заходи в галузі 

культури і мистецтва ” 

8,87тис. грн. 

 КПКВ 1014081 „ Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і мистецтва ” 

8,87 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 134,36 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці 43,845 тис. грн. 

 КПКВ 1011100 „ Надання спеціальної освіти 

школами естетичного виховання (музичними, 

художніми, хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими) ” 

22,52 тис. грн. 

 КПКВ 1014040 „ Забезпечення діяльності музеїв і 

виставок  ” 

21,325 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 18,22 тис. грн. 

 КПКВ 1014040 „ Забезпечення діяльності музеїв і 

виставок  ” 

10,53 тис. грн. 

 КПКВ 1011100 „ Надання спеціальної освіти 

школами естетичного виховання (музичними, 

художніми, хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими) ” 

7,69 тис. грн. 

  оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

68,125 тис. грн. 

 КПКВ 1010160 „ Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних громадах ”  

6,965 тис. грн. 
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 КПКВ 1011100 „ Надання спеціальної освіти 

школами естетичного виховання (музичними, 

художніми, хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими) ” 

11,51 тис. грн. 

 КПКВ 1014030 „ Забезпечення діяльності 

бібліотек ” 

 

34,955 тис. грн. 

 КПКВ 1014040 „ Забезпечення діяльності музеїв і 

виставок  ” 

3,085 тис. грн. 

 КПКВ 1014060 „ Забезпечення діяльності палаців 

і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 

інших клубних закладів ” 

6,640 тис. грн. 

 КПКВ 1014080 „ Інші заклади та заходи в галузі 

культури і мистецтва ” 

4,97 тис. грн. 

 КПКВ 1014081 „ Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і мистецтва ” 

4,97 тис. грн. 

  поточні видатки 4,17  тис. грн. 

 КПКВ 1010160 „ Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних громадах ”  

1,185 тис. грн. 

 КПКВ 1014060 „ Забезпечення діяльності палаців 

і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 

інших клубних закладів ” 

2,515 тис. грн. 

 КПКВ 1014080 „ Інші заклади та заходи в галузі 

культури і мистецтва ” 

0,47 тис. грн. 

 КПКВ 1014082 „ Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва ” 

0,47 тис. грн. 

3.4. Фінансове управління Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на: 48,5 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці 39,9 тис. грн. 

 КПКВ 3710160 „ Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних громадах ”  

39,9  тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 8,6 тис. грн. 

 КПКВ 3710160 „ Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних громадах ”  

8,6  тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 9,114 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

6,575 тис. грн. 
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 КПКВ 3710160 „ Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних громадах ”  

6,575 тис. грн. 

  поточні видатки 2,539 тис. грн. 

 КПКВ 3710160 „ Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних громадах ”  

2,539 тис. грн. 

   

 
   

 4.  Збільшити обсяг доходів  спеціального фонду міського бюджету на 2018 

рік в сумі 6,1 тис. грн. за рахунок: 

  - коштів від продажу земельних ділянок не сільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній або комунальній власності в сумі                                                       

6,1 тис. грн. 
 

5.  Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2018 

рік на 120,1 тис. грн. За рахунок коштів переданих із загального фонду до 

бюджету розвитку (спеціального фонду): 

- від перерозподілу коштів загального фонду по відділу 

культури 

10,0 тис. грн. 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій 

104,0 тис. грн. 

- коштів від продажу земельних ділянок не 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності                                                  

6,1 тис. грн. 

5.1. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на: 10,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 10,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014080 „ Інші заклади та заходи в галузі 

культури і мистецтва ” 

10,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014081 „ Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і мистецтва ” 

10,0 тис. грн. 

5.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на: 110,1 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 110,1 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. 

104,0 тис. грн. 
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школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами ”  
 КПКВ 0617360 «Виконання інвестиційних проектів» 6,1 тис. грн. 

 КПКВ 0617361 „ Співфінансування інвестиційних 

проектів, що реалізуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку” 
(реконструкція спортивного майданчика під футбольне поле зі 

штучним покриттям по вул. І.Франка,8 в м. Бережани Тернопільської 

області, фінансування якого здійснюється за рахунок державного 

фонду регіонального розвитку) 

6,1 тис. грн. 

 

6. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної   та  

економічної  класифікації  видатків  спеціального фонду міського 

бюджету на 2018 рік: 

6.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Зменшити асигнування на: 507,05 тис.грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 507,05 тис.грн. 

 КПКВ 0617360 „ Виконання інвестиційних проектів ” 507,05 тис.грн. 

 КПКВ 0617361 „ Співфінансування інвестиційних 

проектів, що реалізуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку ”(будівництво 

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

області, фінансування якого здійснюється за рахунок державного 

фонду регіонального розвитку) 

507,05 тис. грн. 

6.2. Фінансове управління Бережанської міської ради  

 Збільшити асигнування на: 426,304 тис.грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 426,304 тис.грн. 

 КПКВ 3719750 „ Субвенція з місцевого бюджету на 

співфінансування інвестиційних проектів ” (будівництво 

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

області, фінансування якого здійснюється за рахунок державного 

фонду регіонального розвитку) 

426,304 тис.грн. 

   

7. Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів, які     

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році 

(додаток № 5 до типового рішення про бюджет), згідно з додатком № 1. 

8. 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 № 2. 
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9. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які 

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році 

(додаток № 7 до рішення міської ради від 22.12.2017 року № 807 „ Про 

міський бюджет на 2018 рік ”), згідно з додатком № 3. 

10. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2018 рік, 

зменшивши  фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” та 

602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) ” за загальним фондом на суму 114,0 тис. 

грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 114,0 тис. грн., в тому 

числі бюджет розвитку – 114,0 тис. грн. 

11. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2018 рік, 

збільшивши  фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” та 

602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) ” за загальним фондом на суму 80,746 тис. 

грн. та зменшивши за спеціальним фондом на – 80,746 тис. грн., в тому 

числі бюджет розвитку – 80,746 тис. грн. 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва. 

 

 

Міський голова    МУЗИЧКА В.Я. 


