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БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

Сьоме скликання 

П’ЯТА   СЕСІЯ 
 

РІШЕННЯ 
від 27   липня   2016 року                                                                                  №  298 

 

Про внесення змін до міського  

бюджету на 2016 рік 

 

 

Розглянувши пропозиції Бережанської міської ради та висновки постійної 

комісії Бережанської міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку 

та підприємництва щодо внесення змін до міського бюджету,  затвердженого рішенням 

Бережанської міської ради від 25 грудня 2015 року № 41 „ Про міський бюджет на 2016 

рік ” із змінами і доповненнями внесеними рішенням сесії від 21 січня 2016 року   № 66 , 

від 29 січня 2016 року № 90, від 25 лютого 2016 року № 105,  від 15 березня 2016 року   

№ 142, від 24 березня 2016 року   № 149, від 21 квітня 2016 року № 179, від 12 травня 

2016 року № 220, від 16 червня 2016 року № 239, від 08 липня 2016 року № 276 „ Про 

внесення змін до  міського бюджету на 2016 рік ”, керуючись статтею 78 Бюджетного  

кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні ”,  Бережанська міська рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

  1. Збільшити обсяг доходів  загального фонду міського бюджету на 2016 рік в сумі  

1280,5 тис. грн. за рахунок: 

 1.1. Збільшення: 

- Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 49,5 тис. грн. 

- медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 39,7 тис. грн. 

- податку на доходи  фізичних осіб, що сплачується податковими  

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 

(11010100)  

621,0 тис. грн. 

- податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових 

винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, що сплачується 

податковими агентами (11010200) 

12,3 тис. грн. 

- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами 

за результатами річного декларування  (11010500) 

100,0 тис. грн. 

- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 

(13010200) 

12,0 тис. грн. 

- надходжень рентної плати за спеціальне використання води від 

підприємств житлово-комунального господарства (13020400) 

4,0 тис. грн. 

- єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 

 

9,0 тис. грн.. 
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 податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 

(18050500) 

 

- адміністративного збору за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань (22010300) 

6,0 тис. грн.. 

- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень (22012600) 

59,0 тис. грн.. 

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом 

48,0 тис. грн. 

- іншої субвенції 320,0 тис. грн. 

 

2.  Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2016 рік в сумі 925,6 

тис.грн. 

2.1. За функціональною класифікацією видатків:   

Освіта                                                                                                                         383,5 тис. грн.  

Житлово-комунальне господарство                                                                       207,0 тис. грн.  

Культура і мистецтво                                                                                                   5,4 тис. грн. 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатики   200,0 тис. грн. 

Видатки не віднесені до основних груп                                                                129,7 тис. грн. 

 

2.2. За головними розпорядниками коштів: 

 

2.2.1. Бережанська міська рада   397,0 тис. грн. 

 в тому числі:  

  поточні видатки 397,0 тис. грн. 

 КФК 100203  „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 207,0 тис. грн. 

 КФК 170703 „ Видатки на проведення робіт, пов'язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням 

автомобільних доріг ” 

200,0 тис. грн. 

2.2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  383,5 тис. грн. 

 

 в тому числі:  

  заробітна плата 263,6 тис.грн. 

 КФК 070201 „ Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий 

садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи ліцеї, 

гімназії, колегіуми ” 

263,6 тис.грн. 

  нарахування на заробітну плату 8,9 тис.грн. 

 КФК 070201 „ Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий 

садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи ліцеї, 

гімназії, колегіуми ” 

8,9 тис.грн. 

  поточні видатки 111,0 тис. грн. 

 КФК „ Дошкільні заклади освіти ” 9,0 тис. грн. 

 КФК 070201 „ Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий 

садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи ліцеї, 

гімназії, колегіуми ” 

102,0 тис. грн. 
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2.2.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

5,4 тис. грн. 

 КФК 010116 „ Органи місцевого самоврядування ” 2,7 тис. грн. 

 КФК 110502„ Інші культурно-освітні заклади та заходи ” 2,7 тис. грн. 

2.2.4. Фінансове управління  Бережанської міської ради 129,7 тис. грн. 

 в тому числі:  

  поточні видатки 129,7 тис. грн. 

 КФК 250380„ Інша субвенція ” 129,7 тис. грн. 

 

         3. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами функціональної  та 

економічної  класифікації  видатків  загального фонду міського бюджету на 2016 рік  за 

головними розпорядниками коштів: 

 

3.1. Бережанська міська рада  

3.1.1.  Збільшити асигнування  25,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки     25,0  тис. грн. 

 КФК 100203  „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 25,0 тис. грн. 

3.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  

3.2.1.  Збільшити асигнування  2,6 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 2,6 тис. грн. 

 КФК 070201 „ Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий 

садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи ліцеї, гімназії, 

колегіуми ” 

2,6 тис. грн. 

3.2.2.  Зменшити асигнування  2,6 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 2,6 тис. грн. 

 КФК 091103 „ Соціальні програми і заходи державних органів 

у справах молоді ” 

    2,6 тис. грн. 

3.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

25,0 тис. грн. 

3.3.1.  Зменшити асигнування  25,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 25,0 тис. грн. 

 КФК 110104„ Видатки на заходи, передбачені державними і 

місцевими програмами розвитку культури і мистецтва ” 

25,0 тис. грн. 

 

        4. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік на 

354,9тис. грн. за рахунок :         

       -  коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в 

сумі 354,9   тис. грн.  

4.1. За функціональною класифікацією видатків:   

Освіта                                                                                                                      27,9 

тис. грн.  

Житлово-комунальне господарство                                                                       7,0 тис. грн.  
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Будівництво                                                                                                          320,0 тис. грн. 

                                                       

        4.2. За головними розпорядниками коштів:  

 

4.2.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  347,9 тис. грн. 

 в тому числі:  

  капітальні видатки 27,9 тис. грн. 

 КФК 070201 „ Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий 

садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи ліцеї, 

гімназії, колегіуми ” 

27,9 тис. грн. 

 КФК 100203  „ Утримання та навчально-тренувальна робота 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл ” 

320 тис. грн. 

4.2.2. Бережанська міська рада    

 в тому числі:  

   капітальні видатки  

 КФК 100203  „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 7,0 тис. грн. 

5. Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів, які фінансуватимуться за 

рахунок коштів міського бюджету у 2016 році (додаток № 5 до рішення міської ради від 

25.12.2015.року № 41 „ Про міський бюджет на 2016 рік ”), згідно з додатком № 1. 

 

6. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 до рішення міської ради від 

25.12.2015.року № 41 „ Про міський бюджет на 2016 рік ”), згідно з додатком № 2. 

 

         7. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які 

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2016 році (додаток № 7 до 

рішення міської ради від 25.12.2015.року № 41 „ Про міський бюджет на 2016 рік ”), згідно 

з додатком № 3. 

 

          8.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                           В.Я.МУЗИЧКА       

  


