
Зміни(+,-)

0600000
Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради
-396950,0

0610000
Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради
-396950,0

0617360 7360  Виконання інвестиційних проектів -500950,0

Капітальні видатки (будівництво спортивного 

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

Тернопільської області, фінансування якого 

здійснюється за рахунок державного фонду 

регіонального розвитку)

-507050,0

 Капітальні видатки (оплата документації по  

реконструкції 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)

+6100,0

Код 

тимч

асово

ї 

клас

ифіка

Разом видатків на 

поточний рік 

Код 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

Назва об’єктів відповідно  до проектно- 

кошторисної документації тощо

0617361 7361

Додаток № 2

до рішення  міської ради  від  20  грудня 2018 р. № 1169 

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

функц

іональ

ної 

класи

фікаці

Найменування

згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною
3
/тимчасовою класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету

0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку 



0611020 1020 0921

 Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами

Капітальні видатки (заміна вікон Бережанській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Бережанського району 

Тернопільської області- розпорядження КМУ від 

05.12.2018 р. № 934-р )

+104000,0

1000000
Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради
+10000,0

1010000
Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради
+10000,0

1014080 4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і

мистецтва +10000,0

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі

культури і мистецтва Капітальні видатки (придбання сканера) +10000,0

3700000
Фінансове управління Бережанської міської 

ради
+426304,0

3710000
Фінансове управління Бережанської міської 

ради
+426304,0

3719750 9750 0180
 Субвенція з місцевого бюджету на 

співфінансування інвестиційних проектів 

Капітальні видатки (будівництво спортивного 

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

Тернопільської області, фінансування якого 

здійснюється за рахунок державного фонду 

регіонального розвитку)

+426304,0

Всього -39354,0



       Секретар міської ради                                                                                                                          П.В.Гончар



Всього

-396950,0

-396950,0

-500950,0

-507050,0

+6100,0

Разом видатків на 

поточний рік 
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+104000,0

+10000,0

+10000,0

+10000,0

+10000,0

+426304,0

+426304,0

+426304,0

-39354,0



       Секретар міської ради                                                                                                                          П.В.Гончар


