
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

V I I  С К Л И К А Н Н Я
Ч Е Т В Е Р Т А  С Е С І Я

РІШЕННЯ

 № VII/4/11  від 11 березня 2016  року

Про внесення змін до рішення 
№ VІІ/2/2 від 23.12.2015 р. “Про
 міський бюджет на 2016 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. Збільшити обсяг видатків загального фонду бюджету на 2016 рік за рахунок
направлення  на  використання  вільних  залишків  бюджетних  коштів  в  сумі
284500,00 (двісті вісімдесят чотири тисячі п'ятсот ) гривень, в т.ч:

➢ по  КФК  010116  “Органи  місцевого  самоврядування”  на  44000,00  (Сорок
чотири тисячі) грн., ( КЕКВ 2111 “Заробітна плата” - 17110,0 грн.,КЕКВ 2120
“Нарахування  на  заробітну  плату”  -  3764,00  грн.,  КЕКВ  2210  -  “Предмети,
матеріали,  обладнання  та  інвентар”  -  20126,00  грн.,  КЕКВ  2273”Оплата
електроенергії’” - 3000,00 грн.);

➢ по КФК 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення” на 25500,00  
(двадцять п'ять  тисяч п'ятсот)  грн. (КЕКВ 2240 “Оплата інших послуг”

900,00 грн., та КЕКВ 2730 “Інші виплати населенню” - 24600,00 грн.);
       

➢ по  КФК  170703  “Видатки  на  проведення  робіт  пов'язаних  з  будівництвом,
реконструкцією,  ремонтом та  утриманням автомобільних доріг”  КЕКВ 2610
“Поточні трансферти підприємствам” на 200000,00 (двісті тисяч) гривень;

➢ по  КФК  250344  “Субвенція  з  місцевого  бюджету  державному  бюджету  на
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів”
(Управління  державної  казначейської  служби  в  Збаразькому  районі)  КЕКВ
2620 “Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів” на 15
000,00.(п’ятнадцять тисяч) грн.



2. Передати кошти із залишку коштів загального фонду бюджету до спеціального
фонду   бюджету ( бюджету розвитку) для фінансування капітальних видатків в
сумі     520000,00 (п’ятсот двадцять тисяч) грн.

3. Збільшити  обсяг  видатків  спеціального  фонду  бюджету  на  2016  рік  за
рахунок коштів, переданих із загального фонду бюджету до спеціального фонду
бюджету в сумі 520000,00 (п’ятсот двадцять тисяч ) грн. (додаток 1) в тому числі:

 по КФК 010116 “Органи місцевого самоврядування” КЕКВ 3110 “Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування” на 20 000,00 (двадцять
тисяч) грн. ;

 по  КФК  170703  “Видатки  на  проведення  робіт  пов'язаних  з  будівництвом,
реконструкцією,  ремонтом та  утриманням автомобільних доріг”  КЕКВ 3210
“Капітальні трансферти підприємствам” на 200000,00 (двісті тисяч) грн.;

 по КФК 180409 “Внески органів місцевого самоврядування в статутні фонди
комунальних підприємств” КЕКВ 3210 “Капітальні трансферти підприємствам”
на  300  000,00  (триста  тисяч)  грн.  (МКП  “Збараж”  придбання  асенізаційної
машини та частотних перетворювачів електроенергії);

          4. Затвердити перелік об'єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись 
за   рахунок    коштів бюджету розвитку (додаток 2).

 

Міський голова  Збаража Полікровський Р.С.

Напованець Р.П.
Присяжнюк О.А.
Опалюк М.Я.                                                                                    
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