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Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХVІІІ сесія  

(ІV засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 16 березня 2020 року         № 1656 
 

Про внесення змін до бюджету 

Бережанської міської 

територіальної громади на 2020 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 2019 року № 1550 «Про бюджет Бережанської міської 

територіальної громади на 2020 рік», зі змінами і доповненнями внесеними 

рішенням сесії від 30 січня 2020 року № 1585, від 26 лютого 2020 року №1617, 

від 05 березня 2020 року № 1640 «Про внесення змін до бюджету 

Бережанської міської територіальної громадина 2020 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 

2020 рік: 

1.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на: 220,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні трансферти 220,0 тис. грн. 

 КПКВ 0119770 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» (районному бюджету згідно договору) 

попередження коронавірусу 

220,0 тис. грн. 

1.2. Зменшити асигнування на: 220,0 тис. грн. 

 з них на:  
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  нерозподілені видатки 220,0 тис. грн. 

 КПКВ 0118700 «Резервний фонд»  220,0 тис. грн. 

2. Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів, які 

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2020 році 

(додаток № 5 до рішення міської ради від 20.12.2019 року № 1550 «Про 

бюджет Бережанської міської територіальної громади на 2020 рік»), згідно 

з додатком № 1.  

3. Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2020 рік, укладений 

між Бережанською міською радою та Бережанською районною радою щодо 

передачі з бюджету Бережанської територіальної громади Бережанському 

районному бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту, а саме передачі 

іншої субвенції згідно договору, що додається. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва. 

 

 

Міський голова    Володимир МУЗИЧКА 


