Бережанська міська рада
Тернопільської області
VІI скликання
ХVІ сесія
(ІХ засідання)
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року

№ 1416

Про внесення змін до міського бюджету
на 2019 рік
Розглянувши пропозиції Бережанської міської ради та висновки
постійної комісії Бережанської міської ради з питань бюджету, фінансів,
економічного розвитку та підприємництва щодо внесення змін до міського
бюджету, затвердженого рішенням сесії Бережанської міської ради від 20
грудня 2018 року № 1171 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами і
доповненнями внесеними рішенням сесії від 24 січня 2019 року № 1207, від 28
лютого 2019 року № 1239, від 28 березня 2019 року № 1269, від 04 квітня
2019 року № 1297, від 10 травня 2019 року № 1316, від 30 травня 2019 року
№ 1332, від 25 червня 2019 року № 1349, від 11 липня 2019 року № 1382, від 25
липня 2019 року № 1396 «Про внесення змін до міського бюджету на 2019
рік», відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 05 липня
2019 року № 493-р «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт
існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах
усіх ступенів у 2019 році», розпорядження Кабінету міністрів України від 10
липня 2019 року № 500-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій», керуючись статтею
78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Бережанська міська
рада
В И Р І Ш И Л А:
Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2019 рік в
сумі 1369,6 тис. грн. за рахунок:
Збільшення:
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 1049,6 тис. грн.
1.
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на створення та ремонт існуючих спортивних
комплексів при загальноосвітніх навчальних
закладах усіх ступенів
- субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
320,0 тис. грн.
соціально-економічного розвитку окремих
територій
2. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та
економічної класифікації видатків загального фонду міського бюджету на
2019 рік:
2.1. Бережанська міська рада
Збільшити асигнування на:
76,0 тис. грн.
з них на:
76,0 тис. грн.

поточні видатки
КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно8,0 тис. грн.
аналітичне
та
матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної
ради, районної у місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад»
КПКВ 0116017 «Інша діяльність, пов’язана з
16,0 тис. грн.
експлуатацією об’єктів житлово-комунального
господарства» (програма підтримки ОСББ)
КПКВ 0116017 «Інша діяльність, пов’язана з
50,0 тис. грн.
експлуатацією об’єктів житлово-комунального
господарства» МКП «Добробут»
КПКВ 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної
2,0 тис. грн..
підготовки місцевого значення»
2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської
міської ради
Збільшити асигнування на:
49,0 тис. грн.
з них на:
49,0 тис. грн.

поточні видатки
КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»
9,0 тис. грн.
КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших 20,0 тис. грн.
закла-дів у сфері освіти»
КПКВ 0615031 «Утримання та навчально- 20,0 тис. грн.
тренувальна робота комунальних дитячоюнацьких спортивних шкіл»
2.3. Відділ
культури,
туризму
та
релігій
Бережанської міської ради
Збільшити асигнування на:
25,0 тис. грн.
з них на:
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25,0 тис. грн.

поточні видатки
КПКВ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і 25,0 тис. грн.
мистецтва»
2.4. Фінансове управління Бережанської міської ради
2.4.1. Збільшити асигнування на:
120,0 тис. грн.
з них на:
120,0 тис. грн.

поточні видатки
КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого 120,0 тис. грн.
бюджету»
КПКВ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету 45,0 тис. грн.
державному бюджету на виконання програм
соціально-економічного розвитку регіонів»
2.4.2. Зменшити асигнування на:
360,0 тис. грн.
з них на:
360,0 тис. грн.

капітальні трансферти
КПКВ 3719750 «Субвенція з місцевого бюджету на 360,0 тис. грн.
спів фінансування інвестиційних проектів»
3. Спрямувати на видатки спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік
7,2 тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів спеціального фонду
станом на 01 січня 2019 року.
4. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2019
рік в сумі 1421,8 тис. грн. за рахунок:
вільного залишку бюджетних коштів спеціального фонду станом на
01 січня 2019 року в сумі 7,2 тис. грн.;
передачі коштів із загального фонду міського бюджету до
спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 1414,6 тис. грн. а саме:
 субвенцій з державного бюджету в сумі 1369,6 тис. грн.;
 капітального трансферту загального фонду в сумі 45,0 тис. грн.:
4.1. Бережанська міська рада
Збільшити асигнування на:
з них на:

капітальні видатки
КПКВ
0110150
«Організаційне,
інформаційноаналітичне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради, районної
у місті ради (у разі її створення), міської,
селищної, сільської рад»
КПКВ
0116013
«Забезпечення
діяльності
водопровідно-каналізаційного
господарства»
МКП «Добробут»
КПКВ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в
рамках здійснення заходів щодо соціально-

182,2 тис. грн.
182,2 тис. грн.
7,2 тис. грн.

45,0 тис. грн.
130,0 тис. грн.
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економічного розвитку окремих територій »
4.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської
ради
Збільшити асигнування на:
1239,6 тис. грн.
з них на:
1239,6 тис. грн.

капітальні видатки
КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 1049,6 тис. грн.
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами»
КПКВ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в 190,0 тис. грн.
рамках здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій »
5. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та
економічної класифікації видатків спеціального фонду міського бюджету
на 2019 рік :
5.1. Бережанська міська рада
5.1.1. Збільшити асигнування на:
1300,0 тис. грн.
з них на:
1300,0тис. грн.

капітальні видатки
КПКВ
0116013
«Забезпечення
діяльності 1300,0 тис. грн.
водопровідно-каналізаційного господарства»
МКП «Добробут»
5.1.2. Зменшити асигнування на:
280,0 тис. грн.
з них на:
280,0 тис. грн.

капітальні видатки
КПКВ 0117670 «Внески до статутного капіталу 280,0 тис. грн.
суб'єктів господарювання»
5.2. Фінансове управління Бережанської міської
ради
5.2.1. Зменшити асигнування на:
1020,0 тис. грн.
з них на:
1020,0 тис. грн.

капітальні трансферти
КПКВ 3719750 «Субвенція з місцевого бюджету 1020,0 тис. грн.
на спів фінансування інвестиційних проектів»
6. Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів у 2019 році
(додаток № 5 до рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1171 «Про
міський бюджет на 2019 рік»), згідно з додатком № 1.
7. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть
проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 до
рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1171 «Про міський бюджет на
2019 рік»), згідно з додатком № 2 та зміни згідно розпорядження
Кабінету міністрів України від 10 липня 2019 року № 500-р «Деякі
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питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій».
8. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які
фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2019 році
(додаток № 7 до рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1171 «Про
міський бюджет на 2019 рік»), згідно з додатком № 3.
9. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2019 рік,
зменшивши фінансування за кодами 208400 «Кошти, що передаються із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» та
602400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)» за загальним фондом на суму 1414,6 тис.
грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 1414,6 тис. грн., в тому
числі бюджет розвитку – 1414,6 тис. грн.
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та
підприємництва.
Міський голова

Володимир МУЗИЧКА
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