
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХІХ сесія 

(ІІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  

 

від 06 червня 2013 року         № 678 
 

Про внесення змін в помісячний 

 розпис видатків 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. із змінами 

внесеними рішеннями сесій міської ради від 29.01.2013 р. №589, від 

28.02.2013р.№613, від 28.03.2013 №635, від14.05.2013 №654 

 

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 30000,00 грн. в 

червні . 

1.1.2 КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» в сумі 1000,00 грн. в червні. 

2. Збільшити асигнування: 

2.1 КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 3500,00 грн. в 

червні. 

2.2 КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 2250 «Видатки на 

відрядження» в сумі 1500,00 грн. в червні. 



КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» 2250 «Видатки на відрядження» в 

сумі 1000,00 грн. в червні. 

2.3 КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» (МКП «Благоустрій») 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 15000,00 грн. в червні. 

2.4 КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» (МКП «Господар») КЕКВ 

2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» в сумі 10000,00 грн. в червні. 

3. Внести зміни за функціональною класифікацією видатків спеціального фонду 

міського  бюджету на 2013 рік. 

3.1 Зменшити КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» (Управління) 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» в сумі 85507,00 грн. в липні. 

 3.2 Збільшити КФК 100105 «Видатки на утримання об»єктів соціальної 

сфери підприємств, що передаються до комунальної власності» (МКП 

«Господар») на суму 45507,00 грн. КЕКВ 3210 (Капітальні трансферти 

підприємствам) в липні. 

3.3 Збільшити КФК 070101 (Дошкільні заклади освіти) КЕКВ 3110 

(Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) в 

сумі 40000,00 грн. в липні. 

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

комісію. 

 

 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 

 

 

     Банах Л.В. 


