
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

VII СКЛИКАННЯ
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ VII/2/1 від 23 грудня 2015 року  

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

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. Внести зміни до дохідної частини бюджету міста на 2015 рік, а саме:

– зменшити обсяг доходів загального фонду бюджету міської ради на 2015
рік на суму 132820,00 (сто тридцять дві тисячі вісімсот двадцять гривень, 
(додаток 1) в т.ч. за рахунок:

– земельного податку з юридичних осіб (ККД 18010500) в сумі 25600,00 
(двадцять п'ять тисяч шістсот ) гривень;

– орендної плати з юридичних осіб (ККД18010600) в сумі 27900,00 
(двадцять сім тисяч дев'ятсот) гривень;

– земельного податку з фізичних осіб (ККД 18010700) в сумі 5600,00 (п'ять
тисяч шістсот) гривень;

– орендної плати з фізичних осіб (ККД 18010900) в сумі 29700,00 (двадцять 
дев'ять тисяч сімсот ) гривень;

– туристичного збору, сплаченого юридичними особами (ККД 18030100) в
сумі 470,00 (чотириста сімдесят) гривень;
     – туристичного збору, сплаченого фізичними  особами (ККД 18030200) в
сумі 50,00 (п'ятдесят) гривень;

– єдиного податку з фізичних осіб (ККД 18050400) в сумі 43500,00 (сорок 



три тисячі п'ятсот ) гривень;
  – збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету міської ради на 2015 
рік на суму 132820,00 (сто тридцять дві тисячі вісімсот двадцять гривень, 
(додаток 1) в т.ч. за рахунок :

– податку на нерухоме майно юридичних осіб, які є власниками нежитлової
нерухомості (ККД 18010400) в сумі 89320,00 (вісімдесят дев'ять тисяч триста
двадцять) гривень;

 –  інших надходжень (ККД 21080500)  в сумі 43500,00 (сорок три тисячі
п'ятсот) гривень.
 3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
депутатську комісію з питань бюджету та соціального захисту населення.

Міський голова Збаража                Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Напованець
Присяжнюк
Опалюк
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