
 дотація 

на:

спеціального 

фонду на:

забезпечення якісної, 

сучасної та доступної 

загальної середньої 

освіти «Нова 

українська школа» за 

рахунок відповідної 

субвенції з 

державного бюджету 

реалізацію програми 

«Спроможна школа 

для кращих 

результатів» за 

рахунок відповідної 

субвенції з 

державного бюджету

проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних 

та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа за 

рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

інші субвенції з 

місцевого 

бюджету   

 «Береж. центр первинної 

медичної (мед-сан) допомоги» 

для забезпечення лікарс. 

засобами пільгових категорій 

населення, згідно Пост. КМУ № 

1303 «Про впорядкування 

безоплатного та пільг. відпуску 

лікар. засобів за рецептами 

лікарів у разі амбул. лікування 

окремих груп населення та за 

певними категоріями 

захворювань» (зі змінами)  

на відшкодування 

вартості препаратів 

інсуліну на 

населення міської 

територіальної 

громади 

 «Береж. центральна 

районна лікарня» на 

часткову оплату 

капітального 

придбання 

стаціонарної дизель 

генераторної 

установки для забез. 

резервного 

електропостачання  

видатки розвитку
видатки 

споживання

видатки 

розвитку
видатки розвитку видатки розвитку

видатки 

споживання
видатки споживання

видатки 

споживання
видатки розвитку

41051400 41054900 41050900 9770 9770 9770 9770

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
0

1 19301200000
Бережанський районний 

бюджет
0,0 295 000,0 20 000,0 25 000,0 100 000,0 150 000,0

2 19100000000
Тернопільський обласний 

бюджет
2 796 133,0 372 581,0 174 100,0 67 900,0 1 804 995,0 376 557,0

УСЬОГО 2 796 133,0 0,0 372 581,0 174 100,0 67 900,0 1 804 995,0 376 557,0 295 000,0 20 000,0 25 000,0 100 000,0 150 000,0

19548000000

№

Код бюджету 

(одержувача)

Найменування бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Усього

 надання державної 

підтримки особам з 

особливими освітніми 

потребами за рахунок 

відповідної субвенції з 

державного бюджету

субвенції з місцевого бюджету на:

з них:

 «Береж. центр 

первинної 

медичної (мед-сан) 

допомоги» для 

часткового забез 

курсу лікування 

дитини-інваліда 

Андрусяк С.О.

(код бюджету)

інші субвенції з місцевого бюджету                                    

41051200

загального фонду:

Секретар міської ради

до рішення від 10 вересня 2020 

року  № 1804 "Про  внесення змін 

до бюджету Бережанської міської 

територіальної громади  на 2020 

рік"

Додаток 1

Петро ГОНЧАР

Усього

Трансферти іншим місцевим бюджетам

субвенції з місцевого бюджету на:

загального фонду на:

з них:

Міжбюджетні трансферти на 2020 рік


