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Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХVІІ сесія  

(ІІ засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 26 вересня 2019 року         № 1445 

 

Про внесення змін до міського бюджету 

на 2019 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 сесії Бережанської міської ради від 20 

грудня 2018 року № 1171 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами і 

доповненнями внесеними рішенням сесії від 24 січня 2019 року № 1207, від 28 

лютого 2019 року № 1239, від 28 березня 2019 року № 1269, від 04 квітня 

2019 року № 1297, від 10 травня 2019 року № 1316, від 30 травня 2019 року 

№ 1332, від 25 червня 2019 року № 1349, від 11 липня 2019 року № 1382, від 25 

липня 2019 року № 1396, від 08 серпня 2019 року № 1416, від 29 серпня 2019 

року № 1441 «Про внесення змін до міського бюджету на 2019 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. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами класифікації 

доходів спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік:  
 Зменшення:  

- кошти від відчуження майна, що належить Автономній 

Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній 

власності  

200,0 тис. грн. 

 Збільшення:  

- кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній власності, та 

земельних ділянок, які знаходяться на території 

200,0 тис. грн. 
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Автономної Республіки Крим 

2. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної класифікації видатків загального фонду міського бюджету на 

2019 рік: 

2.1. Бережанська міська рада  

 Зменшити асигнування на: 45,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 45,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116030 «Організація благоустрою 

населених пунктів»  

45,0 тис. грн. 

2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на: 4,0 тис. грн. 

 з них на:  

  продукти харчування 4,0 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»  

4,0 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 4,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 4,0 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»  

4,0 тис. грн. 

2.3. Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

 

 Зменшити асигнування на: 8,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 8,0 тис. грн. 
 КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля 

та інших клубних закладів»  

8,0 тис. грн. 

3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2019 

рік в сумі 53,0 тис. грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду 

міського бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку), а саме: 

3.1. Бережанська міська рада  
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 Збільшити асигнування на: 45,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 45,0 тис. грн. 
 КПКВ 0116030 «Організація благоустрою 

населених пунктів»  

45,0 тис. грн. 

3.2. Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

 

 Збільшити асигнування на: 8,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 8,0 тис. грн. 
 КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля 

та інших клубних закладів»  

8,0 тис. грн. 

4. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної класифікації видатків спеціального фонду міського бюджету 

на 2019 рік : 

4.1. Бережанська міська рада  

 Зменшити асигнування на: 52,1 тис. грн. 

 з них на:  
  капітальні видатки 52,1 тис. грн. 
 КПКВ 0117660 «Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або 

прав на них комунальної власності для 

продажу на земельних торгах та проведення 

таких торгів» 

52,1 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 2,0 тис. грн 
 з них на:  
  капітальні видатки 2,0 тис. грн. 
 КПКВ 0117130 «Здійснення заходів із 

землеустрою» 

2,0 тис. грн. 

4.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

 Зменшити асигнування на: 100,0 тис. грн. 
 з них на:  
  капітальні видатки 100,0 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» 
(придбання оргтехніки) 

100,0 тис. грн. 

4.3. Фінансове управління Бережанської міської  
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ради 
 Збільшити асигнування на: 150,1 тис. грн. 
 з них на:  
  капітальні трансферти 150,1 тис. грн. 
 КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» 
(співфінансування оснащення закладів загальної середньої 

освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів 

природничо-математичних предметів) 

150,1 тис. грн. 

5. Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів у 2019 році 

(додаток № 5 до рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1171 «Про 

міський бюджет на 2019 рік»), згідно з додатком № 1. 

6. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 до 

рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1171 «Про міський бюджет на 

2019 рік»), згідно з додатком № 2.  

7. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які 

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2019 році 

(додаток № 7 до рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1171 «Про 

міський бюджет на 2019 рік»), згідно з додатком № 3. 

8. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2019 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 53,0 тис. 

грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 53,0 тис. грн., в тому числі 

бюджет розвитку – 53,0 тис. грн. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва. 

 

 

Міський голова    Володимир МУЗИЧКА 


