
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХХІІІ сесія 

(ІІ засідання) 

РІШ ЕН НЯ   
 

від 24 грудня 2013 року          № 806 

 

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, від14.11.2013р. 

№765.,22.11.2013р. №768, 09.12.2013 №802, 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 164600,00 грн. 

2. Збільшити видаткову частину міського бюджету: 

2.1. КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»   

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  в сумі 5441,00 грн., а саме: в листопаді – 

4358,00 грн., в грудні – 1083,00 грн. 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 

1312,00 грн. в жовтні. 

--КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 141,00 грн. в 

жовтні. 

2.2. КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»  

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  в сумі 70709,00 грн., в грудні. 

- КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 55174,00 грн., в 

грудні. 



- КЕКВ 2271 «Оплата теплоенергії» » в сумі 51347,00 грн.,а саме: в лютому 

– 361,00 грн., в березні – 1600,00 грн., в квітні – 350,00 грн.,в 

листопаді – 339,00 грн.  в грудні – 48697,00 грн. 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 143,00 

грн. в жовтні. 

2.3. КФК 090412 «Інші видатки на соціальних захист населення» --КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 530,00 грн. , а саме: в 

жовтні -147,00 грн., в листопаді – 383,00 грн.,. 

3. Зменшити:  

3.1.1. КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»  КЕКВ 2274 

«Оплата природного газу» в сумі 1722,00 грн. в грудні.. 

3.1.2. КФК 070101«Дошкільні заклади освіти» 

 - КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 271,00 грн., а саме: в 

листопаді – 11,00 грн., в грудні – 260,00 грн. 

- КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 9130,00 грн., а саме: в 

жовтні – 1110,00грн.,  в листопаді – 4000,00 грн., в грудні – 4020,00 

грн. 

3.1.3. КФК 070804«Централізована бухгалтерія»  

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 

1210,00 грн., а саме:в жовтні – 413,00 грн., в листопаді – 600,00 грн., в 

грудні – 197,00 грн. 

--КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 450,00 грн., а 

саме:в жовтні – 220,00 грн., в листопаді – 130,00 грн., в грудні – 

100,00 грн. 

- КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 924,00 грн. в грудні. 

3.1.4. КФК 090412 «Інші видатки на соціальних захист населення» КЕКВ 

2730 «Інші виплати населенню», в сумі 494,00 грн. в грудні. 

3.1.5. КФК 110204 «Палаци і будинки культури,клуби та інші заклади 

клубного типу» - КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 2342,00 грн. в 

грудні. 

- КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 1004,00 грн. в 

грудні. 

- КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 2650,00 грн. а саме: в 

лютому – 361,00 грн., в березні – 1600,00 грн., в квітні – 350,00 грн.,в 

листопаді – 339,00 грн.  

4. Внести зміни за функціональною класифікацією видатків спеціального фонду 

міського  бюджету:   

4.1. Здійснити перерозподіл коштів за функціональною класифікацією. 

4.1.1. Зменшити КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 

3132 (Капітальний ремонт інших об’єктів) в сумі 87000,00 грн. в 

березні.  

4.1.2. КФК 070101«Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 3132 (Капітальний 

ремонт інших об’єктів) в сумі 90000,00 грн. в серпні. 

4.2. Збільшити КФК 070101«Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 3110 

(Придбання обладнання  і предметів довгострокового користування) в 



сумі 177000,00 грн., а саме: в серпні - 90000,00 грн., в березні – 

87000,00 грн. 

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

комісію. 

 

 Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


