
 
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 

(VІІI засідання) 

РІШ ЕН Н Я  

 

від  30 вересня 2015 року       № 1230 

 

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, 31.08.2015р. №1229 «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.   Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 227000,00 

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

спеціального фонду). 

 

2.  Зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 227000,00 

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 240672,00 грн.  

 

4.  Внести зміни за функціональною класифікацією видатків загального фонду 

міського  бюджету на 2015 рік: 

4.1  КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» в сумі 222500,00 грн., а саме: 

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  в сумі 160000,00 грн. 

- КЕКВ 2120 «Нарахування  на оплату праці» в сумі 60000,00 грн. 



- КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 2500,00 грн. 

4.2 КФК 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 4500,00 грн. 

 

5.  Внести зміни за функціональною класифікацією видатків спеціального 

фонду міського  бюджету на 2015 рік, збільшити: 

5.1. КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» (Управління) 

в  сумі 6735,00 грн. 

5.2  КФК 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів 

влади» КЕКВ 3141 «Реконструкція житлового фонду (приміщень)» в 

сумі 3905,00 грн. 

5.3   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» в сумі 3032,00 грн. 

 

6.  Збільшити річний обсяг субвенцій з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проведення виборів депутатів міської ради та міського 

голови на 2015 рік в сумі 308900,00 грн. 

 

7.  Збільшити річний обсяг видатків загального фонду на 2015 рік по КФК 

250203 КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 308900,00 грн.  

 

8.  Внести зміни в помісячний розпис видатків в межах річних призначень. 

8.1  По спеціальному фонду: 

- по КФК 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» 

- по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт пов’язаних з 

будівництвом, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах».  

 

9.  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 227000,00 грн. та зменшивши за спеціальним 

фондом на 227000,00 грн., в т.ч. бюджет розвитку – 227000,00 грн. 

 

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

комісію. 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 

    
  Ковалик С.Ф. 


