
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІI скликання 

I сесія  

(3 засідання) 

Р І ШЕ Н Н Я  

від  02 грудня 2015 року       № 8 

 

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 «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. Збільшити дохідну частину міського бюджету загального фонду: 

1.1 ККД 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» в сумі 4281,00 грн. 

1.2 ККД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» в сумі 750000,00 грн. 

1.3 ККД 41020600 «Стабілізаційна дотація» в сумі 500000,00 грн. 

2. Зменшити дохідну частину міського бюджету загального фонду: 

2.1 ККД 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів» в сумі 440385,00 грн. 

2.2 ККД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» в сумі 313896,00 

грн. 

3. Збільшити видаткову частину міського бюджету загального фонду в сумі  

500000,00 грн. по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» 

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  в сумі 345600,00 грн. 

- КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 154400,00 грн.  

4. Збільшити дохідну частину міського бюджету спеціального фонду: 

4.1 ККД 19050200 «Інші збори за забруднення навколишнього природного 

середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища » в 

сумі 1090,00 



4.2 ККД 24062100 «Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності» в сумі 28978,00 грн. 

4.3 ККД 31030000 „Кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній 

власності” в сумі  1164198,00 грн. 

5. Збільшити видаткову частину міського бюджету спеціального фонду в сумі  

1194266,00 грн., а саме: 

5.1 КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»  КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в  

сумі 200000,00 грн. 

5.2 КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об'єктів» в сумі 30377,00 грн. 

5.3 КФК100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство»  

- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 41272,00 грн. 

- КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам» (МКП «Добробут») в  

сумі 115000,00 грн.  

5.4 КФК100203 «Благоустрій міст, сіл і селищ» 

- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» (Управління) в сумі 

710,00 грн. 

- КЕКВ 3210  «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» МКП «Господар» в сумі 179290,00 грн. 

5.5 КФК 100302 «Комбінати комунальних підприємств» 

- КЕКВ 3210  «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» (МКП «Благоустрій»)  в сумі 2900,00 грн. 

-  КЕКВ 3210  «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» (МКП «Господар») в сумі 24000,00 грн. 

5.6 КФК150101 «Капітальні вкладення» (Управління)  КЕКВ 3142  

«Реконструкція та     реставрація інших об'єктів» в сумі 317181,00 грн. 

5.7 КФК 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового 

застосування» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи 

розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» в сумі 

14338,00 грн. 

5.8 КФК 170703 «Видатки на проведення робіт пов’язаних з 

будівництвом, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах»  (Служба автомобільних 

доріг у Тернопільській обл.) КЕКВ 3210  «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 159831,00 грн. 

5.9 КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об'єктів» в сумі 79299,00 грн. 

5.10 КФК 240604 «Інша діяльність у сфері охорони природнього 

середовища» КЕКВ 2610  «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам»  МКП «Господар» в сумі 30068,00 грн. 

6. Внести зміни за функціональною та економічною класифікацією видатків 

загального фонду міського  бюджету на 2015 рік: 

6.1 Зменшити в сумі 145581,00 грн., а саме: 

6.1.1 КФК 090412  «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 

2730 «Інші виплати населенню» в сумі 80000,00 грн. 



6.1.2  КФК 180410 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» 

КЕКВ 2800 „Інші поточні видатки” в сумі 10581,00 грн. 

6.1.3 КФК 200200 „Охорона та раціональне використання земель” КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 55000,00 грн. 

6.2  Збільшити в сумі 145581,00 грн., а саме: 

6.2.1 КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»: 

 - КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  в сумі 41581,00 грн. 

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

20000,00 грн.  

 -  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 4000,00 грн. 

6.2.2 КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» 

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

15000,00 грн.  

-  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 3000,00 грн. 

6.2.3 КФК100203 «Благоустрій міст, сіл і селищ» КЕКВ 2610  «Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам» (МКП «Добробут») в сумі 

12000,00 грн. 

6.2.4 КФК100203 «Благоустрій міст, сіл і селищ» КЕКВ 2610  «Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам» (МКП «Благоустрій») в сумі 

50000,00 грн. 

7 Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 599033,00 

грн. (передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

спеціального фонду). 

8 Зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 599033,00 

грн., джерелами фінансування якого є передача коштів із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду). 

9 Внести зміни за функціональною та економічною класифікацією видатків 

спеціального фонду міського  бюджету на 2015 рік: 

Зменшити: 

9.1 КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»  

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» в  сумі 45,00 грн. 

- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 28355,00 грн. 

9.2 КФК 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів 

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

підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 10000,00 грн. 

9.3 КФК100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об'єктів» в сумі 101085,00 грн. 

9.4 КФК100203 «Благоустрій міст, сіл і селищ» » (МКП «Господар») КЕКВ 

3210  «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в 

сумі 13401,00 грн. 

9.5 КФК 100302 «Комбінати комунальних підприємств» (МКП «Добробут») 

КЕКВ 3210  «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» в сумі 30000,00 грн.  

9.6 КФК150101 «Капітальні вкладення» (МКП «Господар») КЕКВ 3210  

«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 

9,00 грн. 



9.7 КФК 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» 

КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм» в сумі 14338,00 грн. 

9.8  КФК 170703 «Видатки на проведення робіт пов’язаних з будівництвом, 

реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності 

у населених пунктах»)  

- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» (Управління) в сумі 

1426,00 грн. 

- КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» (Служба автомобільних доріг) в сумі 240301,00 грн. 

9.9 КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об'єктів» в сумі 79299,00 грн. 

10 Внести зміни за функціональною та економічною класифікацією видатків 

загального фонду міського  бюджету на 2015 рік: 

10.1 КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»: 

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  в сумі 356329,00 грн. 

- КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 161930,00 грн.  

11 Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2015 рік., 

збільшити фінансування за кодами 208400 «Кошти, що передаються із 

загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) та 602400 

«Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку 

(загальний фонд) на суму 518259,00 грн. та зменшивши за спеціальним 

фондом на 518259,00 грн., в т.ч. бюджет розвитку – 518259,00 грн. 

12 Контроль за виконання даного рішення покласти на планово-бюджетну 

комісію. 

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 

     
 Ковалик С.Ф. 


