
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХХІ сесія 

(ІІІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ   
 

від 22 листопада 2013 року         № 768 

 

Про затвердження розпоряджень 

міського голови та 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, від14.11.2013р. 

№765, 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» 

Внести зміни за функціональною класифікацією видатків спеціального 

фонду міського  бюджету: 

Здійснити перерозподіл коштів за функціональною класифікацією. 

1. Зменшити КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 3132 

(Капітальний ремонт інших об’єктів) в сумі 2556,00 грн. в лютому 

збільшивши КФК 150101 «Капітальні вкладення» («Управління») КЕКВ 

3141 «Реконструкція житлового фонду». 

2. Зменшити «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 65930,00 грн. на капітальний ремонт 

вулиці Валова, а саме в жовтні - 857,00 грн., в листопаді - 36340,00 грн., в 

грудні – 28733,00 грн.  



3. Збільшити «Виділену субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам 

на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах» КФК 170703 (Управління) 

КЕКВ 3132  «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 65930,00 грн., а 

саме на капітальний ремонт вулиці Руська в сумі 15203,00 грн., вулиці 

Лисенка в сумі 26392,00 грн., вулиці Валова в сумі 24335,00 грн.  

4. Затвердити розпорядження міського голови від 10 жовтня 2013 року №176 та 

від 29 жовтня 2013 року №190 «Про внесення змін в помісячний розпис 

видатків» 

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

комісію. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


