
 
 

У кр а їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 31 серпня 2020  року                                                                            №  1300 

 

Про використання коштів цільового фонду  

соціально-економічного розвитку 

 

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

в Україні», пп. 5.3 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»,  виконавчий комітет 

Бережанської міської ради,   

В И Р І Ш И В: 

1 Виділити кошти цільового фонду соціально-економічного розвитку 

міста Бережани в сумі 40000,00 грн. (сорок тисяч гривень 00 коп.), які 

надійшли до спеціального фонду бюджету Бережанської міської 

територіальної громади від внесків фізичних осіб на соціально-економічний 

розвиток громади у 2020 році за кодом бюджетної класифікації доходів 

50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки 

Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої 

влади», на проведення поточного ремонту доріг місцевого значення у               

м. Бережани, а саме:  вул. 8-го Березня, вул. Кошова. 

2. Визначити головним розпорядником коштів, які вказані у пункті 1 

даного рішення, Бережанську міську раду. 

3. Фінансово-економічному відділу Бережанської міської ради 

перерахувати кошти відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

міської ради в сумі 40000,00 грн. (сорок тисяч гривень) по коду класифікації 

видатків 0117691 «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 і місцевими органами виконавчої влади» та КЕКВ 2610 

«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)». 



4. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради 

перерахувати кошти в сумі 40000,00 гривень (сімдесят тисяч гривень) 

Бережанському міському комунальному підприємству «Господар». 

 5.  Бережанському міському комунальному підприємству «Господар» 

надати у міську раду звіт про використання коштів цільового фонду 

соціально-економічного розвитку міста Бережани в сумі 40000,00 гривень 

до  01  листопада 2020 року.  

6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

В.о. міського голови           Петро АДАМОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


