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БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

Сьоме скликання 

ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від  29 січня   2016 року                                                                                  № 90 

 

 

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   

„ 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. Спрямувати на видатки загального фонду міського бюджету на 2016 рік 30,0 тис. грн. 

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

 

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

30,0 тис. грн.       

     2.1. За функціональною класифікацією видатків:  

  

Житлово-комунальне господарство     30,0 тис. грн. 

     2.2. За головними розпорядниками коштів:  
 

2.2.1. Органи місцевого самоврядування   30,0 тис. грн. 

 в тому числі:  

  поточні трансферти 30,0 тис. грн. 

 КФК 100202 „ Водопровідно-каналізаційне господарство ” 10,0 тис. грн. 

 КФК 100203 „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 20,0 тис. грн. 

      

      3. Спрямувати на видатки спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік 564,707  

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

року. 

 

      4. Спрямувати на видатки спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік 91,218  тис. 

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

 

      5.  Збільшити обсяг видатків  спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік в сумі 

655,925 тис. грн.    
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     5.1. За функціональною класифікацією видатків:   

 

Державне управління     50,0 тис. грн. 

Освіта 231,55 тис. грн. 

Будівництво     374,375тис.грн. 

          5.2. За головними розпорядниками коштів:  

 

5.2.1. Міська рада   424,375 тис. грн. 

 в тому числі:  

  капітальні  видатки 425,375 тис. грн. 

 КФК 010116„ Органи місцевого самоврядування  ”       50,0 тис. грн. 

 КФК 150101 „ Капітальні вкладення ” 374,375 тис. грн. 

5.2.1. Відділ освіти, молоті і спорту Бережанської міської ради   231,55 тис. грн. 

 в тому числі:  

  капітальні  видатки 231,55  тис. грн. 

 КФК 070101 „ Дошкільні заклади освіти ” 231,55  тис. грн. 

 

 6. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами функціональної  та 

економічної  класифікації  видатків  спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік  за 

головними розпорядниками коштів: 

6.1. Органи місцевого самоврядування    

6.1.1.  Зменшити асигнування  260,9 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні  видатки 260,9тис.грн 

 КФК 100202 „ Водопровідно-каналізаційне господарство ” 260,9 тис. грн. 

6.1.2.  Збільшити асигнування  260,9 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні  видатки 260,9 тис. грн. 

 КФК 150101 „ Капітальні вкладення ” 260,9 тис. грн. 

 

7. 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. 

 

8. Затвердити зміни до переліку доходів міського бюджету (додаток №1 до  рішення 

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

змін, внесених  Бюджетним кодексом України , згідно з додатком № 2. 

 

9. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2016 рік, зменшивши  

фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) ” та 602400 “Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” за загальним фондом на суму 

564,707 тис. грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 564,707 тис. грн., в тому числі 

бюджет розвитку – 564,707 тис. грн.. 
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10. Надати право фінансовому управлінню міської ради: 

 

10.1. Одержувати на договірних умовах короткотермінові позички в органах  

Державного казначейства України без нарахування відсотків за користування цими 

коштами для покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із 

забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу  на оплату праці працівників 

бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та 

медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. 

 

10.2.  В межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах 

розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах, з подальшим 

поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду. 

 

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

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

 

 

   Міський голова                                                                                           В.Я.МУЗИЧКА       

  


