
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

VІ скликання 

ХVII  сесія 
(IX засідання) 

Р І ШЕ Н Н Я  
від 29 січня 2013 року         № 589 

 
Про внесення змін до міського 
бюджету 
 

 Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування”, та розглянувши 
пропозиції планово-бюджетної комісії щодо внесення змін до міського бюджету, 
затвердженого рішенням сесії Бережанської міської ради №578 від 10.01.2013 року „Про 
міський бюджет на 2013 рік.  

сесія  міської  ради 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Спрямувати на видатки вільний залишок коштів загального фонду міського  
бюджету на 2013 рік в сумі 40000,00 грн. 
 
2. Збільшити видаткову частину міського бюджету по загальному фонду на 2013 рік 
по КФК010116 (Органи місцевого самоврядування) в сумі 40000,00 грн.,а саме: 
КЕКВ 2111 (Заробітна плата) в сумі 29350,00 грн. 
КЕКВ 2120 (Нарахування на заробітну плату) в сумі 10650,00 грн. 
 
3. Внести зміни за функціональною класифікацією видатків спеціального фонду 
міського  бюджету: 
 
4. Спрямувати на видатки кошти спеціального фонду міського бюджету (благодійні 
внески) на 2013 рік. По КФК 070101 (Дошкільні заклади освіти)   
КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) в сумі 10000,00 грн. в 
лютому 2013 року; 
КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних)) в сумі 10000,00 грн. в лютому 2013 
року. 
 
5.Спрямувати на видатки вільний залишок коштів спеціального фонду міського 
бюджету на 2013 рік в сумі 804,00 грн. по КФК 110204 (Заклади культури) 
2210(Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) в лютому 2012 року. 
 
6. Спрямувати на видатки вільний залишок коштів спеціального фонду міського 
бюджету на 2013 рік в сумі 958779 грн., а саме по: 
 
6.1 КФК 010116 (Управління) 3110 (Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування) в сумі 30000,00 грн.; в лютому 2013 року. 
 
6.2 КФК 070101 (Дошкільні заклади освіти): 
3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) в сумі 
40000,00 грн. в лютому 2013 року. 
3132 (Капітальний ремонт інших об»єктів) в сумі 137000,00 грн. в лютому 2013 
року. 
  



6.3  КФК 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади»  
КЕКВ 3210 (Капітальні трансферти підприємствам) (МКП «Господар») на суму 
154032,00 грн.   
 
6.4 КФК 100105 «Видатки на утримання об»єктів соціальної сфери підприємств, що 
передаються до комунальної власності» (МКП «Господар») на суму 172227,00 грн. 
3210 (Капітальні трансферти підприємствам) в лютому 2012 року. 
 
6.5 КФК 100202 (Водопровідно каналізаційне господарство) (управління) КЕКВ 
3132(Капітальний ремонт інших об»єктів) в сумі 222075,00 грн. в лютому 2013 
року. 
 
6.6 КФК 100202 (Водопровідно каналізаційне господарство) (МКП «Добробут») 
КЕКВ 3210(Капітальні трансферти підприємствам) в сумі 21000,00 грн. в лютому 
2013 року. 
 
6.7 КФК 100302 «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі 
об»єднання та інші підприємства, установи та організації» (МКП «Благоустрій») 
КЕКВ 3210 (Капітальні трансферти підприємствам) в сумі 15000,00 грн.; в лютому 
2013 року. 
 
6.8 КФК 100302 «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі 
об»єднання та інші підприємства, установи та організації» (МКП «Господар») КЕКВ 
3210 (Капітальні трансферти підприємствам) в сумі 25000,00 грн.; в лютому 2013 
року. 
 
6.9КФК 110204 (Заклади культури) 3132 (Капітальний ремонт інших об»єктів) в сумі 
100000,00 грн.; в лютому 2013 року. 
 
6.9 КФК 150122 ( Інвестиційні проекти) (Управління) 3142 (Реконструкція інших 
об»єктів) в сумі 42445,00 грн. в лютому 2013 року. 
 
7. Спрямувати на видатки вільний залишок коштів спеціального фонду 
міського бюджету на 2013 рік в сумі 42075,00 грн. по КФК 170703 (МКП 
«Господар») 2610  (Субсидії та поточні трансферти підприємствам)в лютому 2013 
року. 
 
8. Спрямувати на видатки вільний залишок коштів на 2013 рік «Виділену субвенцію 
з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт 
та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» (МКП 
«Господар») в сумі 219485,00 грн. по КФК 170703 КЕКВ 3210  (Капітальні 
трансферти підприємствам (установам, організаціям)) в лютому 2013 року. 
 
9. Спрямувати на видатки вільний залишок коштів спеціального фонду міського 
бюджету на 2013 рік в сумі 9638,00 грн. по КФК 240604 (МКП «Господар») 
2610(Субсидії та поточні трансферти підприємствам)в лютому 2013 року. 
 
10. Направити «Виділену субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах» КФК 170703  (МКП «Господар») КЕКВ 2610 
(Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 
168640,00 грн. на поточний ремонт вулиці Шевченка,  
 
 
 



11. . Направити «Виділену субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам 
на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах» КФК 170703  (МКП «Господар») КЕКВ 3210   
(Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям))  в сумі 
571545,16 грн. на капітальний ремонт вулиці Валова.  
 
 

 
 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 
 

     Банах Л.В. 


