
 
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 

(VІІ засідання) 

РІ Ш Е ННЯ  

 

від  31 серпня 2015 року       № 1229 

 

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, від 26.06.2015р. №1165, від 15.07.2015р.№1189 «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.   Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 3855,00 

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

спеціального фонду). 

2.  Зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 3855,00 

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

бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду). 

3.   Внести зміни за функціональною та економічною 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 3855,00 грн.  

4.  Внести зміни за функціональною класифікацією видатків загального фонду 

міського  бюджету на 2015 рік: 

4.1. Збільшити КФК100203 ««Благоустрій міст, сіл і селищ»» КЕКВ 2610 

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

3855,00 грн.  

5.  Внести зміни за функціональною та економічною класифікацією видатків 

загального фонду міського  бюджету на 2015 рік: 



5.1. Зменшити: КФК 090412 КЕКВ Інші видатки на соціальний захист 

населення КЕКВ 2730 Інші виплати населенню в сумі 9400,00 грн. 

5.2.  Збільшити: КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2111 «Заробітна плата»   

в сумі 9400,00 грн. 

6.   Внести зміни за функціональною класифікацією видатків спеціального 

фонду міського  бюджету: 

6.1. Зменшити КФК 170703 «Видатки на проведення робіт пов’язаних з 

будівництвом, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах»  (МКП «Господар») 

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)в сумі 413011,00 грн. 

6.2.  Збільшити : 

6.2.1.  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 

338011,00 грн. 

6.2.2.  КФК100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» КЕКВ 3210 

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

75000,00 грн. 

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

комісію. 

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 


