
П Р О Е К Т

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

VII СКЛИКАННЯ
ОДИ Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я

Про внесення змін до міського від 18 жовтня 2016 року
бюджету на 2016 рік

Розглянувши подання фінансово-господарського відділу міськвиконкому та довідку

про  виконання  бюджету  міста  за  9  місяців  2016  року,  висновки  та  пропозиції

постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціального захисту населення,

відповідно до рішення Тернопільської обласної ради від 22 вересня 2016 року №303

“Про  внесення  змін  до  обласного  бюджету  на  2016  рік”,  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 113 700,00 (Сто тринадцять тисяч сімсот) гривень, в т.ч за рахунок:

- земельного податку з юридичних осіб (ККД 18010500) в сумі 75700,00 (Сімдесят

п”ять тисяч сімсот ) гривень;

- іншої субвенції з обласного бюджету (ККД 41035000) в сумі 38 000,00 (Тридцять

вісім тисяч) гривень.

         

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

40 700,00 (Сорок тисяч сімсот) гривень,  в т.ч.по

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

установам, організаціям, підприємствам”  - 10 700,00 (Десять тисяч сімсот) гривень;

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

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

організаціям, підприємствам” на суму 30 000,00 (Тридцять тисяч)  гривень;



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

73 000,00 (Сімдесят три тисячі) гривень.

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

73 000,00 (Сімдесят три  тисячі) гривень.

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

суму 73 000,00 (Сімдесят три тисячі) гривень, в т.ч. по:

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

установам, організаціям, підприємствам”  - 38 000,00 (Тридцять вісім тисяч) гривень

(субвенція з обласного бюджету на спортмайданчик за умовами конкурсу);

-КФК 180409 “Внески органів місцевого самоврядування  в статутні капітали

суб”єктів  підприємницької  діяльності” КЕКВ  3210  “Капітальні  трансферти

установам, організаціям, підприємствам”  (МКП “Добробут”) - 35 000,00 (Тридцять

п”ять тисяч)  гривень;

           6.  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.

ПрисяжнюкО.А.

Опалюк М.Я.                                                                                    


	Розглянувши подання фінансово-господарського відділу міськвиконкому та довідку про виконання бюджету міста за 9 місяців 2016 року, висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціального захисту населення, відповідно до рішення Тернопільської обласної ради від 22 вересня 2016 року №303 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік”, керуючись ст.14,78 Бюджетного Кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

