
 - 1 - 

 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХVІІ сесія  

(ІІІ засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 04 жовтня 2019 року         № 1476 

 

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, від 26 вересня 2019 року № 1445 «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 програмної та 

економічної класифікації видатків загального фонду міського бюджету на 

2019 рік для передачі до спеціального фонду міського бюджету: 

1.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

 Зменшити асигнування на: 34,46 тис. грн. 

 з них на:  
  поточні видатки 34,46 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»  8,1 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»  

16,554 тис. грн. 

 КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми»  

9,806 тис. грн. 

2. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету на 2019 

рік в сумі 41,2 тис. грн. за рахунок: 

-  цільового фонду, утвореного Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування та місцевими органами виконавчої 

влади (50110000) 

41,2 тис. грн. 

3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2019  

рік в сумі 75,66 тис. грн. за рахунок: 

- збільшення доходів спеціального фонду в сумі 41,2 тис. грн.; 

- передачі коштів із загального фонду міського бюджету до 

спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 34,46 тис. грн., а 

саме: 

3.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на: 41,2 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 41,2 тис. грн. 

 КПКВ 0117691 «Виконання заходів за рахунок 

цільових фондів, утворених Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади і фондів, утворених Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади» 

41,2 тис. грн. 

3.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на: 34,46 тис. грн. 
 з них на:  
  капітальні видатки 34,46 тис. грн. 
 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»  8,1 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»  

13,18 тис. грн. 
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 КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми». 

13,18 тис. грн. 

4. 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 № 1.  

5. 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 № 2. 

6. 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 34,46 тис. 

грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 34,46 тис. грн., в тому 

числі бюджет розвитку – 34,46 тис. грн. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва. 

 

 

Міський голова    Володимир МУЗИЧКА 


