
Зміни(+,-)

0100000  Бережанська міська рада -680335,0

0110000  Бережанська міська рада -680335,0

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад 

Капітальні видатки (придбання оргтехніки) 7200,0

0117130 7130 0421
 Здійснення заходів із землеустрою 

Капітальні видатки (оплата комплексних 

інженерно-геодезичних вишукувань)
50000,0

0116010 6010
 Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства 
Капітальні видатки -1462535,0

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства 

Капітальні видатки (капітальний ремонт 

системи водопровідно-каналізаційного 

господарства)

-1462535,0

Додаток № 2
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"Про  внесення змін до міського бюджету  на 2018  рік"

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
1

Код 

функц

іональ

ної 

класи

фікаці

Найменування

згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною
3
/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

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



0117310 7310 0443
Будівництво обєктів житлово-комунального 

господарства

Капітальні видатки (технічне 

переоснащення Центральної насосної 

станції по вул. Шевченка, 61 м.Бережани 

Тернопільської області)

725000,0

0600000
Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської

ради
1500371,0

0610000
Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської

ради
1500371,0

0611010 1010 0910  Надання дошкільної освіти 
Капітальні видатки (ноутбук і лед-

телевізор)
24350,0

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 (мультимедійна дошка ), 

з них 70,0 тис. грн. за рахунок залишку 

субвенції на соціально-економічний 

розвиток окремих територій

72100,0

0617320 7320
 Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення 
Капітальні видатки 298,921,0

0617325 7325 0443

 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 

культури і спорту 

Капітальні видатки (реконструкція 

Бережанського міського стадіону зі 

встановленням Led -табло зовнішнього 

використання за адресою: Тернопільська 

область, місто Бережани, вул.Івана Франка ), 

з них 201,021 тис. грн.  за рахунок залишку 

субвенції на соціально-економічний розвиток 

окремих територій

298,921,0

0617360 7360 Виконання інвестиційних проектів Капітальні видатки 1105000,0



0617361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються 

за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку

Капітальні видатки (будівництво 

спортивного комплексу по вул. І.Франка,8 в 

м. Бережани Тернопільської області)

1105000,0

Всього 820036,0

       Секретар міської ради                                                                                                                          П.В.Гончар
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Разом видатків на 

поточний рік 



725000,0

1500371,0

1500371,0

24350,0

72100,0

298,921,0

298,921,0

1105000,0



1105000,0

820036,0
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