
 

 

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
05  серпня 2022 року                     м. Бережани                                       № 196-р 

 

Про перерозподіл бюджетних 

 призначень 

 
Розглянувши  службову записку заступника міського голови         

Бабича В.М. від 04.08.2022 року, відповідно  до  ст. 23, ст. 78 Бюджетного 

кодексу України, керуючись ст. ст. 12,  42 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», указом Президента України від 24 лютого 2022 

року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання 

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»,  

підпунктом 2 пункту 10 рішення сесії Бережанської міської ради від 17 

грудня 2021 року № 534 «Про бюджет Бережанської міської територіальної 

громади на 2022 рік» (зі змінами),  

 

1. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної класифікації видатків загального фонду міського бюджету 

на 2022 рік:   

3

1.1. 
 

Бережанська міська рада 

 

 Зменшити асигнування на: 3500,0 тис. грн. 

 з них на:  

   поточні видатки 3500,0  тис. грн. 

 КПКВ 0117461  «Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету»  

 3500,0 тис. грн. 

  

 Збільшити асигнування на: 3500,0 тис. грн. 

 з них на:  

   поточні видатки 3500,0  тис. грн. 

 КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів»  (МКП «Господар») 

 3500,0 тис. грн.     



 

2. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та 

економічної класифікації видатків спеціального фонду міського бюджету 

на 2022 рік:   

2.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

 

 Зменшити асигнування на:      500,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки    500,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти»      

(субвенційні кошти)  

    500,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на:    500,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки    500,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611061 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти»      

(субвенційні кошти)  

    500,0 тис. грн. 

 
3. Внести зміни до розподілу видатків бюджету Бережанської міської 

територіальної громади на 2022 рік  (додаток 3 до рішення Бережанської 

міської ради від 17 грудня 2021 року № 534 «Про бюджет Бережанської 

міської територіальної громади на 2022 рік»), згідно з додатком 

(додається). 

4.  Додатки  до цього розпорядження є його невід’ємною частиною. 

5. «Фінансовому управлінню» Бережанської міської ради внести відповідні 

зміни до видаткової частини бюджету міської територіальної громади на 

2022 рік з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради. 

6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до їх функціональних обов’язків та постійну комісію 

міської ради з питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, 

транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, 

зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів 

та туризму. 

 

 

 

      Міський голова                 Ростислав БОРТНИК 

 


