
 

 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
03 жовтня 2022 року                     м. Бережани                                       № 240-р 
 
Про перерозподіл бюджетних 
призначень 
 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись ст. ст. 12,  42 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», указів Президента 
України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в 
Україні» та від 12 серпня 2022 року № 573/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 
2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у 
період воєнного стану» (зі змінами), пункту 22 рішення ради оборони 
Тернопільської області від 27 вересня 2022 року № 92 «Про запровадження та 
забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в області», 
розпорядження начальника Тернопільської обласної військової адміністрації від 
27 вересня 2022 року № 687/01.02-01 «Про введення в дію рішення ради оборони 
від 27 вересня 2022 року № 92», 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: 

1.1. «Фінансове управління» Бережанської 
міської ради 

 

 
Зменшити асигнування на: 300,0 тис. грн.  
з них на: 

 
 

 нерозподілені видатки 300,0 тис. грн.  
КПКВ 3718710 «Резервний фонд місцевого 

бюджету» 
300,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 300,0 тис. грн. 
 з них на: 

 



  поточні трансферти 300,0 тис. грн. 

 КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого 
бюджету». 

300,0 тис. грн. 

2. 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 1 
(додається). 

3. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів бюджету Бережанської міської 
територіальної громади на 2022 рік  (додаток 5 до рішення Бережанської 
міської ради від 17 грудня 2021 року № 534 «Про бюджет Бережанської 
міської територіальної громади на 2022 рік»), згідно з додатком 2 
(додається). 

4. Додатки до цього розпорядження є його невід’ємною частиною. 
5. «Фінансовому управлінню» Бережанської міської ради дане розпорядження 

винести на розгляд та затвердження на черговій сесії міської ради. 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Марію ЛУК’ЯНОВУ. 
 
 

Міський голова        Ростислав БОРТНИК 



19548000000

(код бюджету) (грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3700000
"Фiнансове управлiння"  

Бережанської мiської ради
0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3710000
Фiнансове управлiння 

Бережанської мiської ради
0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3718710 8710 0133
Резервний фонд місцевого 

бюджету
-300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 000,00

3719770 9770 0180
Інші субвенції з місцевого 

бюджету
300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

X X X УСЬОГО 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету міської ради Петро  ГОНЧАР

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 04 жовтня 2022 року № 240-р "Про 

перерозподіл бюджетних призначень"
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