Бережанська міська рада
Тернопільської області
VІI скликання
ХVІІ сесія
(І засідання)
РІШЕННЯ
від 29 серпня 2019 року

№ 1441

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, від 08 серпня 2019 року № 1416 «Про внесення змін
до міського бюджету на 2019 рік», 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:
1.

Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами класифікації
доходів спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік :
Зменшення:
надходження коштів пайової участі у розвитку 100,0 тис. грн.
інфраструктури населеного пункту
Збільшення:
кошти
від
продажу
земельних
ділянок 100,0 тис. грн.
несільськогосподарського
призначення,
що
перебувають у державній або комунальній власності, та
земельних ділянок, які знаходяться на території
Автономної Республіки Крим
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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:
201,825 тис. грн.
з них на:
201,825тис. грн.

поточні видатки
КПКВ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального 151,825тис. грн.
захисту і соціального забезпечення» (Громадський

2.

бюджет)

КПКВ 0116017 «Інша діяльність, пов’язана з
50,0 тис. грн.
експлуатацією об’єктів житлово-комунального
господарства»
Зменшити асигнування на:
151,825 тис. грн.
з них на:
151,825тис. грн.

поточні видатки
КПКВ
0110150
«Організаційне,
інформаційно- 151,825тис. грн.
аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради, районної
у місті ради (у разі її створення), міської,
селищної, сільської рад» (Громадський бюджет)
2.2. Фінансове управління Бережанської міської ради
Зменшити асигнування на:
50,0 тис. грн.
з них на:
50,0 тис. грн.

поточні видатки
КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»
50,0 тис. грн.
(згідно додаткової угоди)
3. 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.
4. 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 № 2.
5. 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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