
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІI скликання 

I сесія  

(4 засідання) 

РІШ ЕН НЯ  

від 15 грудня 2015 року       № 20 
 

Про внесення змін до міського 

бюджету на 2015 рік 

 

 Розглянувши пропозиції виконавчого комітету та висновки планово-

бюджетної комісії щодо внесення змін до міського бюджету, затвердженого 

рішенням сесії Бережанської міської ради від 29.01.2015 року №1076 „Про 

міський бюджет на 2015 рік» із змінами та внесеними доповненнями 

рішеннями сесій від 10.02.2015р. №1087, від 26.03.2015р. №1105, від 

29.04.2015р. №1132, від 26.06.2015р. №1165, від 15.07.2015р.№1189, від 

31.08.2015р. №1229, від 30.09.2015р. №1230, 15.10.2015р. №1256, 21.10.2015р. 

№1271, 02.12.2015р. №8 «Про внесення змін до міського бюджету на 2015р.», 

відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради  

  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. В

нести зміни за функціональною та економічною класифікацією видатків 

загального фонду міського бюджету на 2015 рік: 

1.1 Зменшити КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»: 

- КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 65157,00 грн.  

1.2 Збільшити  

1.2.1 КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»: 

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

8000,00 грн.  

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 5000,00 грн. 

- КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 10934,00 грн. 

1.2.2.  КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» 

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

22223,00 грн.  

- КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язочні документи» в сумі 4000,00 

грн. 

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 15000,00 грн. 



2. Зб

ільшити дохідну частину міського бюджету спеціального фонду:  

- ККД 31030000 «Кошти від відчуження майна, що перебуває у 

комунальній власності» в сумі 228583,00 грн. 

3. В

нести зміни за функціональною та економічною класифікацією видатків 

спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік, збільшити в сумі 

228583,00 грн. 

3.1 КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в 

сумі 79280,00 грн. 

3.2 КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 

124670,00 грн. 

3.3 КФК 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів 

влади» (МКП «Господар») КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 10998,00 грн. 

3.4 КФК100203 «Благоустрій міст, сіл і селищ» КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об'єктів» (Управління) в сумі 4470,00 грн. 

3.5 КФК 100302 «Комбінати комунальних підприємств» КЕКВ 3210 

«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 

(МКП «Господар») в сумі 1710,00 грн. 

3.6 КФК150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3210 «Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (МКП 

«Господар») в сумі 7455,00 грн. 

3.7 КФК100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» в сумі 5228,00 грн. 

4. Зменшити КФК100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» КЕКВ 

3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 5228,00 грн. 

5. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва. 

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 

  
 Ковалик С.Ф. 


