
 
Б е р е жа нс ька  м і сь ка  ра да  

Т е р но пі ль ськ о ї  об ла с т і  

VІ скликання 

ХХVІІ сесія 

(ІV засідання) 

РІ Ш Е ННЯ  

від  26 червня 2015 року       № 1165 

 
Про внесення змін до міського бюджету 
на 2015 рік 
 

 Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування ”, та розглянувши 
пропозиції 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» та змінами внесеними від 10.02.2015р. №1087, від 
26.03.2015р. №1105, від 29.04.2015р. №1132 «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  

  

ВИРІШИЛА: 
 
1.  Спрямувати на видатки вільний залишок коштів загального фонду міського 

бюджету станом на 01 січня 2015р. в сумі 92000,00 грн. 
2. Збільшити видаткову частину загального фонду міського бюджету  на 2015р. в 

сумі 92000,00 грн., а саме  
2.1 КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  

в сумі 20000,00 грн.  
2.2 КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  в сумі 

72000,00 грн.  
 
3. Внести зміни за функціональною класифікацією видатків спеціального фонду 

міського  бюджету на 2015 рік: 
3.1 Зменшити:  

- КФК100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» КЕКВ 3210 (Капітальні 
трансферти підприємствам) (МКП «Добробут») в  сумі 75192,00 грн.  

- КФК100203 «Благоустрій міст, сіл і селищ» КЕКВ 3210 (Капітальні трансферти 
підприємствам) (МКП «Господар») в  сумі 4630,00 грн. 

3.2  Збільшити:  
- КФК 070101 (Дошкільні заклади освіти) КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших 

об’єктів) в сумі 1960,00 грн. 
- КФК100203 «Благоустрій міст, сіл і селищ» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання 

і предметів довгострокового користування» в  сумі 51666,00 грн. 
- КФК100203 «Благоустрій міст, сіл і селищ» КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт 

інших об’єктів) (Управління) в сумі 4630,00 грн. 
- КФК 100302 «Комбінати комунальних підприємств» (МКП «Добробут») КЕКВ 

3210  «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 
4566,00 грн.  

-  КФК150101 «Капітальні вкладення» (МКП «Господар») КЕКВ 3210  «Капітальні 
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 17000,00 грн.. 



 
4. Внести зміни за функціональною та економічною класифікацією  видатків 
спеціального  фонду міського бюджету на 2015 рік. 
         Перемістити кошти: 

4.1 КФК100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» КЕКВ 3132 
(Капітальний ремонт інших об’єктів) (Управління) з лютого на листопад в сумі 
279000,00 грн. 
4.2 КФК100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» КЕКВ 3210 
(Капітальні трансферти підприємствам) (МКП «Добробут») в  сумі 379000,00 
грн., а саме  з жовтня на лютий – 100000,00 грн., з листопада на лютий – 
279000,00 грн. 
4.3 КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ3132 (Капітальний ремонт інших об»єктів) 
(Управління) з лютого на жовтень в сумі 100000,00 грн. 

 
5. Затвердити розпорядження міського голови від 15.07.2015р. №132, від 
10.06.2015р. №150 «Про внесення змін в помісячний розпис видатків». 

 
 

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

 
Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 

      
Ковалик С.Ф. 


