
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

(II засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 14 листопада 2013 року         № 765 

 

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 29.01.2013р. №589, від 28.02.2013р. 

№613, від 28.03.2013р. №635, від14.05.2013р. №654, від 06.06.2013р. №678, від 

24.07.2013р. №69, від10.09.2013р. №721, від 08.10.2013р. №742, 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. Збільшити дохідну частину міського бюджету за рахунок додаткової 

дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості 

місцевих бюджетів в сумі 217000,00 грн. 

2. Збільшити видаткову частину міського бюджету по КФК 070101 

«Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 1111»Заробітна плата»  в сумі 

217000,00 грн., в листопаді. 

3. Внести зміни за функціональною класифікацією видатків спеціального 

фонду міського  бюджету: 

3.1. Збільшити  дохідну частину міського бюджету по спеціальному фонду в 

сумі 4023,00 грн., по КДК а саме: 

-- 12030200 збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних 

осіб) в сумі 2997,00 грн. 

.—24062100 грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства 

про охорону навколишнього природного середовища внаслідок 

господарської та іншої діяльності  в сумі 1026,00 грн. 



4. Збільшити видаткову частину міського бюджету по спеціальному фонду в 

сумі 4023,00 грн. 

4.1. За функціональною та економічною класифікацією видатків: 

4.1.1. КФК 170703 «Видатки на проведення робіт пов’язані із будівництвом, 

ремонт та утримання доріг» КЕКВ 2610  «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам» МКП (Господар) в сумі 2997,00 грн.  

4.1.2. КФК 240604 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього 

природного середовища» КЕКВ 2610  «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам» МКП (Господар) в сумі 1026,00 грн.  

5. Перемістити кошти: 

5.1. КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»  

-- КЕКВ 2273«Оплата електроенергії» в сумі 3000,00 грн. з грудня на листопад. 

-- КЕКВ 2274«Оплата природного газу» в сумі 3000,00 грн. з листопада на 

грудень. 

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

комісію. 

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 

     

 Банах Л.В. 


