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Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 листопада 2021 року м. Бережани № 

 

Про використання коштів цільового фонду 

соціально – економічного розвитку міста 

Бережани 

 
Керуючись п.3 ст.28, ст.40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пп.5.1.2 п.5 «Положення про цільовий фонд на 

соціально-економічний розвиток міста», затвердженого рішенням ХІІІ сесії 

Бережанської міської ради від 08.06.2018 року №964 «Про створення 

цільового фонду соціально-економічного розвитку міста Бережани», 

рішенням сесії Бережанської міської ради від 20.12.2021 року №40 «Про 

бюджет Бережанської міської територіальної громади на 2021 рік» (із змінами), 

на підставі власних повноважень, виконавчий комітет Бережанської міської 

ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. «Фінансовому управлінню» Бережанської міської ради перерахувати кошти  

цільового фонду соціально-економічного розвитку міста Бережани в 

сумі 50000,00 гривень (п’ятдесят  тисяч  гривень 00 коп.), які надійшли 

до спеціального фонду міського бюджету від внесків фізичних та 

юридичних осіб на соціально-економічний розвиток міста за кодом 

бюджетної класифікації 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування 

та місцевими органами виконавчої влади», головному розпоряднику 

коштів – «Бережанській міській раді». 

2. Кошти цільового фонду соціально-економічного розвитку міста 

Бережани в сумі 50000,00 гривень (п’ятдесят  тисяч  гривень 00 коп.) 

спрямувати на виконання «Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств  м. Бережани на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням сесії 

міської ради від 24.01.2019 року №1205 (із змінами), Бережанському МКП 

«Добробут». 

3. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради: 

3.1. здійснити перерозподіл планових призначень кодом програмної 

класифікації видатків 01117691 «Виконання заходів за рахунок 



цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки 

Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами 

виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування» зменшивши 

призначення для Бережанського МКП «Господар» в сумі 50000,00 

гривень (п’ятдесят  тисяч  гривень 00 коп.) та,  відповідно, 

збільшивши призначення для Бережанського МКП «Добробут» в сумі 

50000,00 гривень (п’ятдесят  тисяч  гривень 00 коп.). 

3.2. перерахувати кошти в сумі 50000,00 гривень (п’ятдесят тисяч  

гривень 00 коп.)  Бережанському МКП «Добробут» для цільового 

використання. 

4. Бережанському МКП «Добробут» використати кошти за цільовим 

призначенням та надати звіт про використання коштів цільового фонду 

соціально-економічного розвитку міста Бережани у міську раду до  24 

грудня  2021 року.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Валерія БАБИЧА. 

 

Міський голова      Ростислав БОРТНИК 


