
 

                           

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Ш О СТ О Г О  С К Л И К А Н Н Я
 Д В А Д Ц Я Т А  С Е С І Я

РІШЕННЯ

Від 28.07. 2015 року                                      №  1183                  м. Збараж

Про  внесення  змін  до  рішення
міської  ради  від  16.02.2015  року  №
986  “Про  міський  бюджет  на  2015
рік”

    Розглянувши звіт про виконання міського бюджету за перше півріччя 2015

року, керуючись ст.14,78 Бюджетного Кодексу України,  ст. 26 Закону України

“Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету міської ради  на 2015 рік на 

суму   45215,00 ( Сорок п”ять тисяч двісті п”ятнадцять) гривень, в т.ч. за рахунок :

-плати за надання інших адміністративних послуг (ККД 22012500) в сумі 45215,00

гривень.

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму

45215,00 (Сорок п”ять тисяч двісті п”ятнадцять) гривень по :

- КФК 090412 “Соціальний захист”  - 10 000,00 гривень, з них по КЕКВ 2240 

“Оплата інших послуг” - 500,00 грн., КЕКВ 2730 “Інші виплати населенню” 

-9500,00 гривень;

-КФК 250380 “Інші субвенції” КЕКВ 2620 ”Поточні трансферти органам 

державного управління інших рівнів”- 6223,00 гривні  шляхом надання субвенції  

Збаразькому районному бюджету для оплати надбавки за стаж вихователю 

Збаразького ДНЗ №3 ”Сонечко” Цетнар І.П.-1450,00 гривень, для оплати 

інвентарної справи та технічного паспорта на будівлю Збаразької ЗОШ І-ІІІ ст.



№1м.Збаража -500,00 гривень  та оплати робіт із землеусторою цієї ж школи 

-4273,00 гривні;

-КФК 170703 ”Видатки на проведення робіт пов'язаних з будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг” КЕКВ 2610 

”Поточні трансферти підприємствам”-18992,00 гривні;

-на фінансування “Програми  забезпечення ЗСУ станками до кулемета ДШК”-

10000,00 гривень. 

3. Збільшити обсяг видатків загального фонду бюджету на 2015 рік за рахунок 

направлення на використання вільних залишків бюджетних коштів в сумі 

81008,00 гривень по КФК 170703 “Видатки на проведення робіт пов'язаних з 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг” 

КЕКВ 2610” Поточні трансферти підприємствам”.

4. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету (Додаток 4 до 

рішення №986 від 16.02.2015 року та додаток 1 до рішення №987 від 16.02.2015 

року)  по КФК 170703 ”Видатки на проведення робіт пов'язаних з будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг” КЕКВ 3210 

“Капітальні трансферти підприємствам”, а саме:

- зменшити обсяг фінансування МКП “Добробут” на суму 440 000,00 гривень а 

направити ці кошти на фінансування Служби автомобільних доріг у 

Тернопільській області.

         В  ході  виконання  бюджету,  отримані  понад  план  додаткові  кошти,

направити  на   фінансування  Служби  автомобільних  доріг  для  проведеня

капітального ремонту автомобільної дороги по вул. І Франка.

5. Ввести Службу автомобільних доріг в мережу міської ради.

6. Фінансово-господарському відділу міськвиконкому внести зміни до кошторисів 

видатків на 2015 рік .

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань бюджету та соціального захисту населення.

      Міський голова   Збаража                Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ
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