
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

27 грудня 2022 року м. Бережани №313-р 

 

Про внесення змін до бюджету Бережанської 

міської територіальної громади на 2022 рік 

 

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 07 листопада 2022 року № 757/2022 «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 грудня 2022 року № 931/01.02-01 «Про затвердження змін 

до обласного бюджету на 2022 рік», пунктом 3 рішення сесії Бережанської 

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

міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами),  

 

1. Затвердити зміни до доходів бюджету Бережанської міської територіальної 

громади на 2022 рік (додаток 1 до рішення Бережанської міської ради від 

17 грудня 2021 року № 534 «Про бюджет Бережанської міської 

територіальної громади на 2022 рік») згідно з додатком 1. 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2022 рік 

в сумі 5,94999 тис. грн. 

2.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

 

 Збільшити асигнування на: 5,94999 тис. грн. 

 з них на:  

  комунальні послуги та енергоносії 5,94999 тис. грн. 

 КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти»           

(інша дотація на компенсацію енергоносіїв)  

5,94999 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 2 

(додається). 

4. 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 3 (додається). 

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

6. «Фінансовому управлінню» Бережанської міської ради дане 

розпорядження винести на розгляд та затвердження на черговій сесії 

міської ради. 

7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 


