
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХХVІ сесія 

(VІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 10 лютого 2015 року        № 1087 

 

Про внесення змін 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 

№1076 від 29.01.2015 року «Про міський бюджет на 2015 рік»,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 обсяг доходів загального фонду міського бюджету в сумі 

6077500,00 грн. за рахунок «Інша субвенція» КДК 4103500. 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету в сумі 

6077500,00 грн. КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти». 

3. Внести зміни за функціональною класифікацією видатків спеціального 

фонду міського бюджету: 

3.1. Зменшити: 

- КФК100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» КЕКВ 3210 

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

355000,00 грн., збільшивши КЕКВ3132 (Капітальний ремонт інших 

об’єктів) (Управління). 

- по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт пов’язані із 

будівництвом, ремонт та утримання доріг» (МКП «Господар») 

КЕКВ3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» в сумі 100000,00 грн., збільшивши КФК 

150101«Капітальні вкладення» КЕКВ3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)». 

4. Спрямувати на видатки вільний залишок коштів спеціального фонду 

міського бюджету на 2015 рік в сумі 2086162,00 грн., а саме по: 



4.1. КФК 070101 (Дошкільні заклади освіти) КЕКВ 3132 (Капітальний 

ремонт інших об’єктів) в сумі 670000,00 грн.  

4.2. КФК 100302 «Комбінати комунальних підприємств» (МКП 

«Благоустрій») КЕКВ3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 15000,00 грн. 

4.3. КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ3132 (Капітальний ремонт інших 

об’єктів) (Управління) в сумі 120000,00 грн. 

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

ремонт та утримання доріг» КЕКВ3132 (Капітальний ремонт інших 

об’єктів) (Управління)в сумі 1200000,00 грн. 

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

ремонт та утримання доріг» (МКП «Господар») 2610 (Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам) в сумі 78912 грн.. 

4.6. КФК 240604 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього 

природного середовища» (МКП «Господар») КЕКВ 2610(Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам) . в сумі 2250,00 грн.. 

5. Направити вільний залишок коштів на погашення зареєстрованих та 

знятих бюджетних фінансових зобов’язань по одержувачу коштів МКП 

Добробут в сумі 103285,93 грн., та МКП «Господар» 114875,00 грн. 

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

комісію. 

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 
 


