
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VII СКЛИКАННЯ
ВОСЬМА  СЕС ІЯ

№ V I I / 8 / 5 від 10 червня 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 план видатків загального фонду  міського бюджету на 2016 рік
за  рахунок  направлення  на  використання  вільних залишків  бюджетних
коштів в сумі 70 000,00 (Сімдесят тисяч) гривень, в т. ч. по:

1.1.  по  КФК  010116  “Органи  місцевого  самоврядування”  -  40  000,00
(сорок тисяч)  гривень, з них по:
 - КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” - 24300,00
(Двадцять чотири тисячі триста) гривень;
 -  КЕКВ  2240  “Оплата  послуг  (крім  комунальних)”  —  15  700,00
(П`ятнадцять тисяч сімсот) гривень.
1.2. по КФК 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення” - 30
000,00 (Тридцять тисяч) гривень, з них по:
 -  КЕКВ 2240  “Оплата  послуг  (крім  комунальних)”  -  500,00  (П`ятсот)
гривень;
 - КЕКВ 2730 “Інші виплати населенню” - 29 500,00 (Двадцять  дев`ять
тисяч п`ятсот) гривень.

2. Внести зміни в план видатків спеціального фонду бюджету міста на 2016
рік  по  КФК  010116  “Органи  місцевого  самоврядування”,  а  саме:
зменшити план видатків на 2016 рік по КЕКВ 3132 “Капітальний ремонт
інших  об`єктів”  на  суму  150  000.00  (Сто  п`ятдесят тисяч)  гривень,  і



збільшити  на  цю  ж  суму  план  видатків  по  КЕКВ  3110  “Придбання
обладнання і предметів довгострокового використання”.

3. Внести зміни в додаток 2 рішення YІІ/4/11 від 11.03.2016 року добавивши
напрям  використання,  виділених  цим  рішенням,  коштів  “капітальний
ремонт службового автомобіля ПЕЖО”.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань

бюджету та соціального захисту населення та фінансово-господарський

відділ міськвиконкому.

Міський голова Збаража Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ
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