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БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

Сьоме скликання 

ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від  21 січня  2016 року                                                                         № 66 

 

 

Про внесення змін до міського 

бюджету на 2016 рік 

 

 

 

Розглянувши пропозиції Бережанської міської ради та висновки постійної 

комісії Бережанської міської ради з питань бюджету щодо внесення змін до міського 

бюджету,  затвердженого рішенням Бережанської міської ради від 25 грудня 2015 року 

№41 „Про міський бюджет 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  

10249,6  тис.грн. за рахунок:   

- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  236,8 тис.грн 

- медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  10012,8тис.грн 

  

 2. Спрямувати на видатки загального фонду міського бюджету на 2016 рік 65,0 тис.грн. 

вільного залишку бюджетних коштів загального фонду станом на 01 січня 2016 року. 

 

3.  Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2016 рік в сумі 

10314,6 тис.грн.       

3.1. За функціональною класифікацією видатків:   

 

- Освіта     301,8 тис.грн 

- Видатки, не віднесені до основних груп   10012,8тис.грн 

3.2. За головними розпорядниками коштів:  
 

3.2.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 301,8 тис.грн. 

 в тому числі:  

  заробітна плата 240,0 тис.грн. 

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

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

колегіуми ” 

 

 

240,0  тис.грн. 

  нарахування на заробітну плату 52,8 тис.грн 

 КФК 070201 „Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий 52,8 тис.грн. 
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садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи ліцеї, гімназії, 

колегіуми ” 

  поточні трансферти 9,0 тис.грн. 

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

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

колегіуми ” 

 

 

9,0 тис.грн. 

3.2.2.    Фінансове управління Бережанської міської ради 10012,8 тис.грн. 

 в тому числі:  

  поточні трансферти 10012,8 тис.грн. 

 КФК 250380 “Інша субвенція” 10012,8 тис.грн. 

 

3. Затвердити збільшення обсягу міжбюджетних трансфертів на суму 10249,6 

тис.грн., згідно з додатком № 1. 

        4. Надати право міському голові м. Бережани  здійснювати перерозподіл видатків 

бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів 

міського бюджету за кодами функціональної класифікації видатків та кодами бюджетних 

програм  за загальним та спеціальним фондами бюджету, включаючи резервний фонд 

бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок 

зменшення інших видатків за погодженням із постійною комісією Бережанської міської 

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

 

       5. Надати право фінансовому управлінню Бережанської міської ради в процесі 

виконання міського бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного 

розпорядника коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у 

розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах 

загального обсягу бюджетних призначень за кодом функціональної класифікації та кодом 

бюджетної програми окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету. 

 

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

з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва. 

 

 

Міський голова                                                                                    В.Я.МУЗИЧКА        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


