
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VII СКЛИКАННЯ
СЬОМА  СЕС ІЯ

№ V I I / 7 / 7 від 27 квітня 2016 року

Про внесення змін до рішення №VII/2/2
від 23.12.2015р. “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

статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у дохідну частину загального фонду міського бюджету на 2016 рік, а

саме:

- зменшити план доходів по ККД 22080500 на суму 5000.00 (п'ять тисяч) гривень, і

збільшити на цю ж суму дохід по ККД 21080500.

2.  Зменшити план видатків  загального фонду  бюджету  міста  на  2016  рік  по КФК

250344 “Субвенція з міського 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  суму  10000.00  (десять  тисяч)  гривень,  а

збільшити  план  видатків  загального  фонду  по  КФК  090412  “Інші  видатки  на

соціальний захист населення” на суму 10000.00 (десять тисяч) гривень по КЕКВ 2730

“Інші виплати населенню”.

3. Зменшити профіцит загального фонду бюджету міста на 2016 рік на суму 405000.00

(чотириста п'ять тисяч) гривень.

5. Зменшити план видатків спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік по КФК

170703 “Видатки на  проведення робіт,  пов'язаних з  будівництвом,  реконструкцією,



ремонтом та утримання доріг” КЕКВ 3132 “Капітальний ремонт інших об'єктів” на

суму  410000.00  (чотириста  десять  тисяч)  гривень  (в  т.ч.  за  рахунок  зменшення

дефіциту спеціального фонду бюджету 398000.00 грн.).

6. Збільшити план видатків спеціального фонду бюджету на 2016 рік по КФК 250334

“Субвенція  з  міського  бюджету  державному  бюджету  на  виконання  програм

соціально-економічного  та  культурного  розвитку  регіонів”  (Управління  державної

казначейської служби в Збаразькому районі, придбання комп'ютерної техніки) КЕКВ

3220 “Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів” на суму

12000.00 (дванадцять тисяч) гривень.

7.  Зменшити план видатків  спеціального фонду бюджету по КФК 010116 “Органи

місцевого самоврядування” КЕКВ 3132 “Капітальний ремонт інших об'єктів” на суму

7000.00  (сім  тисяч)  гривень  (за  рахунок  зменшення  дефіциту  спеціального  фонду

бюджету).

8.  Збільшити  план  видатків  загального  фонду  міського  бюджету  на  2016  рік  (за

рахунок зменшення профіциту загального фонду) на суму 405000.00 (чотириста п'ять

тисяч) гривень, в тому числі:

-  по  КФК  010116  “Органи  місцевого  самоврядування”  на  суму  125000.00  (сто

двадцять п'ять тисяч) гривень, з них по КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання

та інвентар” - 124000.00., КЕКВ 2250 “Видатки на відрядження” - 1000.00 грн.;

-  по КФК 100202 “Водопровідно-каналізаційне господарство” КЕКВ 2610 “Поточні

трансферти підприємствам (установам, організаціям) на суму 200000.00 (двісті тисяч)

гривень.; 

- по КФК 160101 “Землеустрій” КЕКВ 2240 “Оплата послуг, крім комунальних” на

суму 50000.00 (п'ятдесят тисяч) гривень);

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

державного управління інших рівнів” (Фінансування районної  програми підтримки

осіб, які брали участь в антитерористичній операції) в сумі 30000.00 (тридцять тисяч)

гривень.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісії з питань бюджету та

соціального захисту населення та фінансово-господарський відділ міськвиконкому. 

Міський голова Збаража Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ
Напованець
Присяжнюк
Опалюк


