
  

                                                                   
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІIIскликання 

II сесія 

(I засідання) 

 

РІШ  ЕН НЯ  

від 21 грудня 2020 року № 31 

 

Про внесення змін до 

бюджету Надрічнянської 

сільської ради на 2020 рік 

 

  Розглянувши пропозиції Бережанської міської ради та висновки 

постійної комісії Бережанської міської ради з питань бюджету та 

фінансів, щодо внесення змін до бюджету Надрічнянської сільської ради, 

затвердженого рішенням сесії Надрічнянської сільської ради від 21 грудня 

2019 року №400 «Про бюджет Надрічнянської сільської ради на 2020 рік», 

керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про 

внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних 

державних адміністрацій» №1009-IX від 17.11.2020р., «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних 

центрів територіальних громад», розпорядження  Кабінету  Міністрів 

України від 482-р від 22.04.2020 року «Про затвердження перспективного 

плану формування територій Тернопільської області 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. Збільшити обсяг доходів загального фонду сільського бюджету на 2020 

рік в сумі 48,3 тис. грн. за рахунок: 

- Інші дотації з місцевого бюджету 48,3 тис. грн. 

  2. Збільшити обсяг видатків загального фонду сільського бюджету на 2020 

рік в сумі 48,3 тис. грн.: 

2.1. Надрічнянська сільська рада  

 Збільшити асигнування на:      48,3 тис. грн. 



  

 з них на:  

  оплата праці    48,3тис. грн. 

 КПКВ 0110150  «Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад»  

   48,3тис. грн. 

3.   Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної класифікації видатків загального фонду сільського бюджету на 

2020 рік: 

3.1. Надрічнянська сільська рада  

 Зменшити асигнування на:      33,7 тис. грн. 

 з них на:  
  комунальні послуги та енергоносії  3,0 тис. грн. 

 КПКВ 0110150  «Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад»  

3,0 тис. грн. 

  поточні видатки 30,7 тис. грн. 

 КПКВ 0110150  «Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад»  

   14,6 тис. грн. 

 КПКВ 0113242  «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення»  

      3,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116030  «Організація благоустрою населених 

пунктів»  

     12,1 тис. грн. 

 КПКВ 0117130  «Здійснення заходів із землеустрою»         1,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:      33,7 тис. грн. 

 з них на:  

  оплата праці    33,7 тис. грн. 

 КПКВ 0110150  «Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад»  

      33,7 тис. грн. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету та фінансів. 

 

Міський голова              Ростислав  БОРТНИК 


