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БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

Восьме скликання 

П’ЯТА   СЕСІЯ 
 

РІШЕННЯ 
від  24    листопада   2016 року                                                                             №  413 

 

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, від 27 

липня 2016 року  № 298 , від 10 серпня 2016 року № 317, від 08 вересня 2016 року № 334, 

від 22 вересня 2016 року № 366, від 19 жовтня 2016 року № 374, від 08 листопада 2016 

року № 385 „ Про внесення змін до  міського бюджету на 2016 рік ”,  відповідно до статті 

78 Бюджетного  кодексу України, пункту 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 

138,9  тис. грн. за рахунок: 

 1.1. Збільшення: 

 -     податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 

(11010100) 

59,5 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) 

42,9 тис. грн. 

      - плати за надання інших адміністративних послуг (22012500)       24,0 тис. грн. 

     - адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на                    

      нерухоме майно та їх обтяжень (22012600) 

22,0 тис. грн. 

 1.2. Зменшення:  

    - податку на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних     

виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що     

сплачується(перераховується) згідно з Податковим кодексом України 

(11010900) 

9,5 тис. грн. 
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 2.  Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2016 рік в сумі 138,9 

тис. грн. 

  2.1. За функціональною класифікацією видатків:    
 

 Державне управління                                                                                            6,53 тис. грн. 

   Освіта                                                                                                                      69,6 тис. грн.  

          Житлово-комунальне господарство                                                                   31,52 тис. грн. 

Культура і    мистецтво                                                                                             7.0 тис. грн. 

Будівництво                                                                                                            24,25 тис. грн. 

    

  2.2. За головними розпорядниками коштів 

 

         2.2.1. Бережанська міська рада   62,3 тис. грн. 

 в тому числі:  

  поточні видатки 62,3 тис. грн. 

 КФК 010116  „ Органи місцевого самоврядування ”    6,53 тис. грн. 

 КФК 100202  „ Водопровідно-каналізаційне господарство ” 31,52 тис. грн. 

 КФК 150202  „ Розробка схем та проектних рішень масового 

застосування ” 

24,25 тис. грн. 

         2.2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради     69,6 тис. грн. 

 в тому числі:  

  поточні видатки    69,6 тис. грн. 

 КФК  070101 „ Дошкільні заклади освіти ”    35,0 тис. грн. 

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

садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи ліцеї, 

гімназії, колегіуми ” 

  26,745 тис. грн. 

 КФК 070401 „ Позашкільні заклади освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми ” 

3,144 тис. грн. 

 КФК  070806 „ Інші заклади освіти ” 

 

4,711 тис. грн. 

         2.2.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

    7,0 тис. грн. 

 в тому числі:  

  поточні видатки      7,0 тис. грн. 

 КФК 110201 „ Бібліотеки ”      7,0 тис. грн. 

 

          

   3. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами функціональної  та 

економічної  класифікації  видатків  спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік  за 

головними розпорядниками коштів: 

 

3.1. Бережанська міська рада    

3.1.1.  Збільшити асигнування 16,28 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 16,28 тис. грн. 

 КФК 150101  „ Капітальні вкладення  ” 13,78 тис. грн. 
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КФК 170703  „ Видатки на проведення робіт, пов’язаних із 

будівництвом, реконструкцією ремонтом та утриманням 

автомобільних доріг ” 

2,5 тис. грн. 

 

   3.2. 

 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 

 

   
3.2.1.  Зменшити асигнування  42,12 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 42,12 тис. грн. 

 КФК  070101 „ Дошкільні заклади освіти ” 42,12 тис. грн. 

3.2.2. Збільшити асигнування 13,84тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 13,84тис. грн. 

 КФК  150101 „ Капітальні вкладення ”  13,84 тис. грн. 

   3.3 Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

 

3.3.1. Збільшити асигнування 12,0 тис. грн. 

 в тому числі:  

  капітальні видатки 12,0 тис. грн. 

 КФК 110201 „ Бібліотеки ” 12,0 тис. грн. 

     4.  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 № 1. 

 

     5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва. 

 

 

 

Міський голова                                                                                           В.Я.МУЗИЧКА       

  


