
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

VІ скликання 

ХVІII  сесія 

 

РІШ ЕН НЯ  

 
від 28 лютого 2013 року         № 613 

 

 

Про внесення змін в помісячний 

 розпис видатків 

 

 

 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. із змінами 

внесеними рішеннями сесій міської ради від 29.01.2013 р. №589 

сесія  міської  ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

1. Внести зміни за функціональною та економічною класифікацією  видатків 

загального  фонду міського бюджету на 2013 рік. 

1.1. Зменшити асигнування:  

1.1.1. КФК 100203 (Благоустрій міст, сіл, селищ) (Управління) КЕКВ 2240 

(Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 8803,00 грн. в лютому . 

1.1.2. КФК 070101 (Дошкільні заклади освіти) КЕКВ 2240 (Оплата послуг 

(крім комунальних) в сумі 1500,00 грн. в лютому . 

1.2. Збільшити асигнування: 

1.2.1. по КФК 010116 (Органи місцевого самоврядування) КЕКВ 2210 

(Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) в сумі 3000,00 грн. в 

лютому. 

1.2.2. по КФК 010116 (Органи місцевого самоврядування) КЕКВ 

2800(Інші поточні видатки) в сумі 1100,00 грн. в лютому. 

1.2.3. КФК 070101 (Дошкільні заклади освіти) КЕКВ 2210 (Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар) в сумі 1500,00 грн. в лютому. 



1.2.4. КФК 100203 (Благоустрій міст, сіл, селищ) (Управління) КЕКВ 2281 

(Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм) в сумі 4703 грн. в лютому. 

2. Внести зміни в помісячний розпис видатків загального  фонду міського 

бюджету на 2013 рік. 

2.1. КФК 070101 (Дошкільні заклади освіти) КЕКВ 2230 (Продукти 

харчування) з лютого на червень  в сумі 8000,00 грн. 

2.2. КФК 180410 (Інші заходи, пов»язані з економічною діяльністю) КЕКВ 

2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям) з червня на лютий в сумі 8000,00 грн. 

3. Внести зміни за функціональною та економічною класифікацією  

видатків спеціального фонду міського  бюджету: 

3.1. Зменшити КФК 100202 (Водопровідно каналізаційне господарство) 

(управління) КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших об»єктів) в сумі 

19300,00 грн. в лютому. 

3.2.  Збільшити КФК 100202 (Водопровідно каналізаційне господарство) 

(МКП «Добробут») КЕКВ 3210(Капітальні трансферти 

підприємствам) в сумі 19300,00 грн. в лютому. 

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 

510,00 грн. в березні. 

5. Контроль за виконання даного рішення покласти на планово-бюджетну 

комісію. 

 

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 

 

     Банах Л.В. 


