ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
___________ СЕСІЯ

РІШЕННЯ
Від 16 лютого 2015 року
Про

направлення

на

№ ПРОЕКТ

м.Збараж

використання

вільних залишків бюджетних коштів

Розглянувши подання фінансово-господарського відділу міськвиконкому, висновки та
пропозиції постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціального захисту населення,
відповідно до ст. 14 Бюджетного Кодексу України, п. 23 частини першої ст.26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Збільшити обсяг видатків загального фонду бюджету на 2015 рік за рахунок направлення
на використання вільних залишків бюджетних коштів в сумі 39600,00 по КФК 250380 “Інші
субвенції” КЕКВ 2620 “Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів” шляхом
надання іншої субвенції Збаразькому районному бюджету, а саме:
- на погашення заборгованості за отримані товари та послуги дитячими ясла-садками міста у 2014
році в сумі 14528,00 грн.
- на виготовлення технічної документаціі на приміщення та земельні ділянки загальноосвітніх шкіл
міста №1 та №2 в сумі 25072,00 грн.
2. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду бюджету на 2015 рік за рахунок
направлення на використання вільних залишків бюджетних коштів в сумі 1467386,41 грн. в тому
числі:
- по КФК 250380 “Інші субвенції” КЕКВ 3220 “Капітальні трансферти органам державного
управління інших рівнів” шляхом надання іншої субвенції Збаразькому районному бюджету за
рахунок коштів єдиного податку ( ККД 18050400) на:
а) на погашення заборгованості за виконані роботи по капітальному ремонту приміщень та
реконструкції даху в ясла-садках міста у 2014 році та оплату авторського та технічного нагляду за
виконанням цих робіт в сумі — 272575,00 грн.;
б) на завершення розпочатих робіт по капітальному ремонту приміщень та реконструкції даху в
сумі 265045,00 грн.

- по КФК 100102 “Капітальний ремонт житлового фонду” КЕКВ 3131“Капітальний ремонт
житлового фонду” в сумі 297377,60 грн. за рахунок залишків коштів єдиного податку (ККД
18050400);
- по КФК 100203 “Благоустрій міст” КЕКВ 3210 “Капітальні трансферти підприємствам” в сумі
90000,00 грн. з них за рахунок коштів єдиного податку (ККД 18050400 — 50000,00 грн.) та коштів
від продажу землі (ККД 33010100 — 40000,00 грн.);
- по КФК 170703 “Видатки на проведення робіт, пов”язаних із будівництвом, реконструкцією,
ремонтом та утриманням автомобільних доріг” в сумі 507257,25 грн., з них :
а) КЕКВ 3210 “Капітальні трансферти підприємствам” в сумі 500000,00 грн. за рахунок коштів
єдиного податку (ККД 18050400 - 400000,00 грн. ) і коштів збору за першу реєстрацію
транспортних засобів (ККД 12030200 — 100000,00 грн.,
б) КЕКВ 2610 “Поточні трансферти підприємствам” 7257,25 грн. за рахунок коштів збору за
першу реєстрацію транспортних засобів (ККД 12030200- 2965, грн.), збору за проведення
торговельної діяльності автозаправками ( ККД 18041500 — 1684,64 грн.), та транспортного
податку (ККД 12020300 — 2607,28 грн.).
- по КФК 160101 “Землеустрій” КЕКВ 2240 “Оплата інших послуг”
проведення інвентаризації землі за рахунок коштів від
сільськогосподарського виробництва (ККД 21110000);

в сумі 15500,00 грн. на
відшкодування втрат

- по КФК 240601 “Охорона та раціональне використання природних ресурсів”
КЕКВ 2610
“Поточні трансферти підприємствам” в сумі 19631,56 грн. за рахунок коштів екологічного
податку, та грошових стягнень за порушення законодавства про охорону навколишнього
природного середовища (ККД 19010100, 24062100).
3. Затвердити перелік об”єктів, фінансування яких буде здійснюватися в 2015 році за
рахунок коштів фонду розвитку згідно з додатком №1 до цього рішення.
Міський голова Збаража
Пелех О. З.
Присяжнюк О.А.
Опалюк М.Я.

Полікровський Р.С.

