
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
      ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

С Ь О М О Г О  С К Л И К А Н Н Я
Д Е В ` Я Т А   С Е С І Я

РІШЕННЯ

  № VІІ/9/3       від  18 липня 2016  року

Про  внесення  змін  до  рішення  №УІІ/2/2  від

23.12.2015 року “Про міський бюджет на 2016

рік”

Розглянувши подання фінансово-господарського відділу міськвиконкому та довідку

про  виконання  бюджету  міста  за  І  півріччя  2016  року,  висновки  та  пропозиції

постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціального захисту населення,

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 міського бюджету на 2016 рік

на суму 2335200,00 (Два мільйони триста тридцять п'ять тисяч двісті) гривень, в т.ч

за рахунок:

-  акцизного  податку  з  реалізації  суб'єктами  господарювання  роздрібної  торгівлі

підакцизних товарів (ККД 14040000) в сумі 900 000,00 (Дев'ятсот тисяч) гривень;

-  податку  на  нерухоме  майно  юридичних  осіб,  які  є  власниками  нежитлової

нерухомості (ККД 18010400) в сумі 80 000,00 (вісімдесят тисяч) гривень;

- земельного податку з юридичних осіб (ККД 18010500) в сумі 250 000,00 (Двісті

п'ятдесят тисяч) гривень;

- орендної плати за землю з юридичних осіб (ККД 18010600) в сумі 150 000,00 (Сто

п'ятдесят тисяч) гривень;



- орендної плати за землю з фізичних осіб (ККД 18010900) в сумі 120 000,00 (Сто

двадцять тисяч) гривень;

- єдиного податку з юридичних осіб (ККД 18050300) в сумі 120 000,00 (Сто двадцять

тисяч) гривень;

-  єдиного податку з  фізичних осіб  (ККД 18050400)  в  сумі  400 000,00 (Чотириста

тисяч) гривень;

- інших надходжень (ККД 21080500) в сумі 5 200,00 (П'ять тисяч двісті) гривень;

- плати за надання інших адміністративних послуг (ККД 22012500) в сумі 150 000,00

(Сто п'ятдесят тисяч) гривень;

- державного мита, пов'язаного з видачею та оформленням закордонних паспортів

(ККД  22090400) в сумі 160 000,00 (Сто шістдесят  тисяч)  гривень.

            2. Збільшити обсяг видатків загального фонду бюджету міста на 2016 рік  на

суму 1 000 000,00 (Один мільйон) гривень, в т. ч. по

-  КФК  010116  “Органи  місцевого  самоврядування” на  суму  211  000,00  (Двісті

одинадцять тисяч) гривень, з них по

            КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” - 105 800,00 (Сто

п'ять тисяч вісімсот) гривень;

             КЕКВ 2240 “Оплата інших послуг (крім комунальних) — 101 200,00 (Сто

одна тисяча двісті) гривень;

               КЕКВ 2800 “Інші видатки” - 4 000,00 (Чотири тисячі) гривень.

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

трансферти установам,  організаціям,  підприємствам”  на  суму  40  000,00  (Сорок

тисяч) гривень;

-  КФК 100203 “Благоустрій міст,  сіл,  селищ”  КЕКВ 2610 “Поточні  трансферти

установам, організаціям, підприємствам” на суму 350 000,00 (триста п'ятдесят  тисяч)

гривень;

-  КФК  120201  “Періодичні  видання  (газети,  журнали) КЕКВ  2610  “Поточні

трансферти  установам,  організаціям,  підприємствам”  на  суму  10  000,00  (Десять

тисяч) гривень;

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

ремонтом  та  утриманням  доріг” КЕКВ  2610  “Поточні  трансферти  установам,

організаціям, підприємствам” на суму  290 000,00 (Двісті дев'яносто тисяч) гривень;



-  КФК  250344  “Субвенція  з  міського  бюджету  державному  бюджету  на

виконання  програм  соціально-економічного  та  культурного  розвитку  регіонів”

(Цільова програма мобілізації зусиль Збаразької міської ради та об'єднаної державної

податкової інспекції по забезпеченню надходжень до міського бюджету на 2015-2016

роки — 20,0  тисяч грн.,  цільова програма попередження надзвичайних ситуацій,

реагування на них та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на об'єктах різних

форм  власності  Збаразької  міської  ради  на  2015-2019  роки”  -  20,0   тисяч  грн.,

програма  забезпечення  публічної  безпеки  і  порядку,  протидії  злочинності  в  м.

Збаражі  на  2016-2018 роки”-  20,0   тисяч  грн.)   КЕКВ 2620  “Поточні  трансферти

органам державного управління інших рівнів” на суму 60 000,00 (Шістдесят) тисяч

гривень;

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

державного управління інших рівнів” ( на покращення матеріально-технічної бази

Збаразького ТЦСО  ) в сумі 15 000,00 (  П'ятнадцять  тисяч) гривень і  на придбання

спецодягу  працівникам  “Центру  екстреної  швидкої  допомоги  та  медицини

катастроф” м. Збаража — 14 000,00 (Чотирнадцять тисяч)  гривень, на покращення

матеріально-технічної  бази  будинку  школяра  —  5  000,00  (П'ять  тисяч)  гривень,

станції  юних техніків  — 5 000,00 (П'ять  тисяч)  гривень.  Загальна сума 39 000,00

(Тридцять дев'ять тисяч) гривень.

        3. Збільшити профіцит загального  фонду міського бюджету на 2016 рік на суму

1335200,00 (Один мільйон триста тридцять п'ять тисяч двісті) гривень.

        4. Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік на суму

1335200,00 (Один мільйон триста тридцять п'ять тисяч двісті) гривень.

        5. Збільшити план видатків спеціального фонду бюджету міста на 2016 рік на

суму 1 335 200,00 (Один мільйон триста тридцять п'ять тисяч двісті) гривень, в т.ч.

по:

-  КФК 100203 “Благоустрій міст, сіл, селищ” КЕКВ 3210 “Капітальні трансферти

установам, організаціям, підприємствам”  - 168 000,00 (Сто шістдесят вісім тисяч)

гривень;



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

ремонтом та утриманням доріг” КЕКВ 3210 “Капітальні трансферти установам,

організаціям, підприємствам” на суму 1 027 200,00 (Один мільйон двадцять сім тисяч

двісті) гривень.

-КФК 180409 “Внески органів місцевого самоврядування  в статутні капітали

суб'єктів  підприємницької  діяльності” КЕКВ  3210  “Капітальні  трансферти

установам,  організаціям,  підприємствам”   (Комунальне  підприємство

“Збаражпроект”) - 30 000,00 (Тридцять тисяч) гривень;

-  КФК  250380  “Інші  субвенції” КЕКВ  3220  “Капітальні  трансферти  органам

державного  управління  інших  рівнів”  (на  виготовлення  проектно-технічної

документації по утепленню фасадів дошкільних навчальних закладів міста   та на

оплату  технагляду  по  реконструкції  даху  в  ДНЗ  №3  “Сонечко”  -  90,0  тисяч,

покращення  матеріально-технічної  бази  центру  первинної  медико-санітарної

допомоги у м. Збаражі “ - 20,0 тисяч грн.) на суму 110 000,00 (Сто десять тисяч)

гривень.

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

бюджету  та  соціального  захисту  населення  і  фінансово-господарський  відділ

міськвиконкому (начальник Опалюк М.Я.).

        

               

Міський  голова  Збаража Р.С.ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Напованець Р.П.

Олексюк Н. 

Опалюк М.Я.                                                                                    
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