
 
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  

VІI скликання 

I сесія  

(4 засідання) 

РІШЕННЯ  

від  25 грудня 2015 року       № проект 
 
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, від 31.08.2015р. №1229, від 30.09.2015р. №1230, 15.10.2015р. 
№1256, 21.10.2015р. №1271, 02.12.2015р. №8,15.12.2015р. №20 «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. Збільшити дохідну частину міського бюджету загального фонду в сумі 356817,00 а 
саме: 
1.1 ККД 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності» в сумі 9444,00 грн. 
1.2 ККД 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 
деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)» в сумі  
3061,00 грн. 

1.3 ККД 16010200 «Комунальний податок» в сумі 2332,00 грн. 
1.4 ККД 18010100 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової 
нерухомості» В СУМІ 753,00 грн. 

1.5 ККД 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової 
нерухомості» в сумі 9469,00 грн. 

1.6 ККД 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової 
нерухомості» в сумі 82534,00 грн. 

1.10 ККД 18011000 «Транспортний податок з фізичних осіб» в сумі 68750,00 грн. 
1.11 ККД 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у 
яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» в сумі 23349,00 грн. 
1.13 ККД 2101030 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 
підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету» в 
сумі 7473,00 грн. 
1.16 ККД 210811000 «Адміністративні штрафи та інші санкції» в сумі 6575,00 грн. 



1.17 ККД 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» в сумі 
98248,00 грн. 
1.18 ККД 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним 
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності» в 
сумі 44829,00 грн 

2. Збільшити обсяг доходів з фізичних осіб міського бюджету на 2015 рік в сумі 
120000,00 грн. за рахунок додаткової дотації  

 
3. Збільшити видаткову частину міського бюджету на 2015 рік в сумі 476817,00 грн. 

3.1 За функціональною та економічною класифікацією видатків : 
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» 

    - КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  в сумі 344877,00,00 грн. 
    - КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 131940,00 грн.  
 
4. Збільшити дохідну частину міського бюджету спеціального фонду:  

- ККД 31030000 „Кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній 
власності” в сумі  20342,00 грн. 

5. Внести зміни за функціональною та економічною класифікацією видатків 
спеціального фонду міського  бюджету на 2015 рік. 

5.1 Збільшити 
- КФК100203 «Благоустрій міст, сіл і селищ» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» в  сумі 10000,00 грн. 
-  КФК150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3142 «Реконструкція   та реставрація 

інших обєктів» в сумі 342,00 грн. 
- КФК250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» КЕКВ 3220 
«Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» в  сумі 
10000,00 грн. 
 

6. Затвердити розпорядження міського голови від 24 грудня 2015 року №45, «Про 
внесення змін в помісячний розпис видатків» 
 

7. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва. 

 
 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 
     
 


