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1 2 3 4 6 7 8 9 10

0100000 Бережанська міська рада 1202200,0

0110000 Бережанська міська рада 1202200,0

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

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного  господарства

Капітальні видатки -МКП «Добробут» : Водопровідні 

мережі м. Бережани - реконструкція водозабору 

(реконструкція водопроводу до РЧВ) - співфінансування 

відповідно до розділу ІV обласної програми "Питна вода 

Тернопілля на 2018-2020 роки"

1345000,0

0117670 7670 0490
Внески до статутного капіталу суб'єктів 

господарювання
Капітальні видатки -280000,0

0117363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій 

Капітальні видатки (придбання технічного обладнання) 

за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток
130000,0

0600000
Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради
1239600,0

0610000
Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради
1239600,0

Додаток №  2                                      

до рішення від 08 серпня 2019 

року №1416     "Про внесення 

змін до міського бюджету  на 

Розподіл видатків бюджету розвитку за об’єктами
1
 у 2019 році
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0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( 

в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом 

при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальний ремонт спортивного залу в  Бережанській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 у м. Бережани по вул. Гімназійна, 

2 Тернопільської області

1049600,0

0617363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій 

Заміна вікон Бережанській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 

Бережанського району Тернопільської області
-291000,0

0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій 

Капітальний ремонт із впровадженням 

енергозберігаючих технологій із заміною вікон та 

дверей у Бережанській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів № 3 по вул. Садова, 5 в м. Бережани 

Тернопільської області

291000,0

0617363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій 

Капітальні видатки (придбання технічного обладнання) 

за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток
190000,0

3700000
Фінансове управління Бережанської 

міської ради
-1020000,0

3710000
Фінансове управління Бережанської 

міської ради
-1020000,0

3719750 9750 0180

Субвенція з місцевого бюджету на спів 

фінансування 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) на УКБ

-1020000,0

УСЬОГО 1421800,0

Секретар міської ради Петро ГОНЧАР


