
З Б А РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РАД А
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VII СКЛИКАННЯ
Д Е С Я Т А  С Е С І Я

   №VІІ/10/1 Від  14 вересня   2016  року

Про  внесення  змін  до  рішення
№VІІ/2/2 від 23.12.2015 року “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,   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 572 000,00 (П”ятсот сімдесят дві тисячі) гривень, в т. ч. за рахунок:

- податку на нерухоме майно фізичних осіб, які є власниками нежитлової нерухомості

(ККД 18010300) в сумі 83 000,00 (Вісімдесят три тисячі) гривень;

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

нерухомості (ККД 18010400)  в сумі 64 000,00 (Шістдесят чотири тисячі) гривень;

-туристичного збору, сплаченого фізичними особами (ККД 18030200) в сумі 4 000,00

(Чотири тисячі ) гривень: 

-акцизного  податку  з  реалізації  суб”єктами  господарювання  роздрібної  торгівлі

підакцизних  товарів  (ККД  14040000)  в  сумі  274  000,00  (Двісті  сімдесят  чотири

тисячі);

-єдиного податку з фізичних осіб (ККД 18050400) в сумі 80 000,00 (Вісімдесят тисяч)

гривень;

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

(ККД 2209040) в сумі 67 000,00 (Шістдесят сім тисяч) гривень.



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

рахунок направлення на використання вільних залишків бюджетних коштів в сумі

57000,00 (П”ятдесят сім тисяч) гривень, в т. ч. по

- КФК 010116 “Органи місцевого самоврядування” на суму 57 000,00 (П”ятдесят сім

тисяч) гривень в т.ч. по  КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” -

50  000,00  (П”ятдесят  тисяч)  гривень,  і  по  КЕКВ   2240  “Оплата  послуг  (крім

комунальних) -7 000,00 (Сім тисяч) гривень;

            3. Збільшити обсяг видатків загального фонду бюджету на 2016 рік за рахунок

збільшення дохідної  частини бюджету на  суму 383 000,00 (Триста  вісімдесят  три

тисячі), в т.ч. по 

-  КФК 010116 “Органи місцевого самоврядування” на суму 13000,00 (Тринадцять

тисяч) гривень  по КЕКВ  2240 “Оплата послуг (крім комунальних) ;

-  КФК  100302  “Комбінати  комунальних  підприємств,  районні  виробничі

об”єднання  та  інші  підприємства,  установи  та  організації  житлово-

комунального  господарства”  КЕКВ  2610  “Поточні  трансферти  установам,

організаціям, підприємствам” на суму 40 000,00 (Сорок тисяч) гривень;

-  КФК  130106  “Проведення  навчально-тренувальних  зборів  і  змагань  з

неолімпійських видів спорту”  КЕКВ 2282 “Окремі заходи по реалізації державних

(регіональних)  програм,  не  віднесені  до  заходів  розвитку”  на  суму  30  000,00

(тридцять  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  300 000,00 (Триста тисяч) гривень,  (з них на

ямковий ремонт міських доріг — 100 000,00 грн. і на співфінансування поточного

ремонту  автомобільної  дороги  міжнародного  значення  М-19  (Доманове-Ковель-

Чернівці-Тереблече) — 200 000,00 грн.).

     4. Передати кошти із  загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету

розвитку) в сумі 189 000,00 (Сто вісімдесят дев”ять тисяч) гривень.

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

суму 189 000,00 (Сто вісімдесят дев”ять тисяч) гривень, в т.ч. по:

- КФК  010116  “Органи  місцевого  самоврядування”  КЕКВ   3110  “Придбання

обладнання і предметів довгострокового користування” - 30 000.00 (Тридцять тисяч)

гривень;



- КФК 100202 “Водопровідно-каналізаційне господарство” КЕКВ 3210 “Капітальні

трансферти установам, організаціям, підприємствам”  - 60 000,00 (Шістдесят тисяч)

гривень;

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

установам,  організаціям,  підприємствам”   -  74  000,00  (Сімдесят  чотири  тисячі)

гривень;

-  КФК 180409 “Внески органів  місцевого самоврядування в статутні капітали

суб”єктів  підприємницької  діяльності” КЕКВ  3210  “Капітальні  трансферти

установам,організаціям, підприємствам” (Комунальне підприємство “Збаражпроект”)

- 25 000.00 (Двадцять п”ять тисяч) гривень.

           4.  Контроль за виконанням данного 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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