
        
З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Т Е Р Н О П І Л Ь С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

V I I  С К Л И К А Н Н Я
Д В А Н А Д Ц Я Т А   С Е С І Я

РІШЕННЯ

№VII/12/2                                                                                від 30 листопада 2016 року

Про  внесення  змін  до  міського  

бюджету 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 1446,00 тис.  грн, в т.ч за рахунок:

-  акцизного  податку  з  реалізації  суб’єктами  господарювання  роздрібної  торгівлі 

підакцизних товарів (ККД 14040000) в сумі 242.7 тис. грн.;

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

(ККД 18010200) в сумі 1,0 тис. грн.;

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

(ККД 18010300) в сумі 4,0 тис. грн.;

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

нерухомості (ККД 18010400) в сумі 100,0 тис.грн;

- земельного податку з юридичних осіб (ККД 18010500) в сумі 218,0 тис. грн.,

- орендної плати за землю з юридичних осіб (ККД 18010600) в сумі 100,0  тис. грн.,



- земельного податку з фізичних осіб (ККД 18010700) в сумі 35,0 тис. грн.,

- орендної плати за землю з фізичних осіб (ККД 18010900) в сумі 100,0 тис. грн.;

- єдиного податку з юридичних осіб (ККД 18050300) в сумі 120,0 тис. грн.;

- єдиного податку з фізичних осіб (ККД 18050400) в сумі 340,0 тис. грн.;

- єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників (ККД 18050500) в сумі 

21,7 тис. грн.;

-  інших надходжень (ККД 21080500) в сумі 1,0 тис. грн.;

-  адмінштрафів та інших санкцій (ККД 21081100) в сумі 5,0 тис. грн.;

-  адмінштрафів  та  штрафних  санкцій  за  порушення  законодавства  у  сфері 

виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (ККД 21081500) в 

сумі 6,8 тис. грн.;

- плати за надання інших адміністративних послуг (ККД 22012500) в сумі 110,8, тис. 

грн.;

-надходжень від орендної  плати за  майно,  що перебуває  в комунальній власності 

(ККД 22080400) в сумі 2,0 тис. грн.;

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

(ККД  22090400) в сумі 38,0 тис. грн.

2. Зменшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2016 рік 

на суму 8,0 тис.  грн.  за  рахунок податку на прибуток підприємств та фінансових 

установ комунальної власності (ККД 11020200).

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

суму 533,0 тис. грн., в т. ч. по

- КФК 010116 “Органи місцевого самоврядування” на суму 170,0 тис.грн. , з них по

            КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” - 55,0 тис.грн. ;

            КЕКВ 2240 “Оплата інших послуг (крім комунальних) — 115,0 тис. грн.

- КФК 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення” КЕКВ 2730 “Інші 

виплати населенню” - 3,0 тис. грн.

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

трасферти установам, організаціям, підприємствам” на суму 95,0 тис.грн.;

- КФК 100601 “Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-

комунальні  послуги,  що  затверджувалися,  або  погоджувалися  рішенням  



місцевого  органу  виконавчої  влади  та  органу  місцевого  самоврядування  та  

розміром  економічно-обгрунтованих  витрат  на  їх  виробництво  (надання)”  

КЕКВ 2610  “Поточні трансферти установам, організаціям, підприємствам” на суму 

240,0 тис.грн.;

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

трасферти установам, організаціям, підприємствам” на суму 10 ,0 тис. грн.;

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

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

Збаразької СЮТ — 5,0 тис.грн.,   будинку дитячої та юнацької творчості  -5,0 тис. 

грн.,  на  придбання  будматеріалів  для  Збаразької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ 

ступенів №1 — 5,0 тис. грн. ) на суму 15 ,0 тис. грн.

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

905,0 тис. грн.

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

905,0 тис. грн.;

        6. Збільшити  план доходів спеціального фонду  міського бюджету на 2016 рік 

по ККД 240621 “Грошові стягнення за шкоду, заподіяну за порушення законодавства 

про  охорону  навколишнього  природного  середовища  внаслідок  господарської  та 

іншої діяльності” на суму 5,0 тис. грн.

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

суму 910,0 тис. грн., в т.ч. по:

-КФК 100102 “Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади” 

КЕКВ  3131 “Капітальний ремонт житлового фонду”  ( капремонт будинків по вул. 

Заводська,9, Незалежності,1, Незалежності,3, П.Мирного) - 300,0 тис. грн.;

-КФК 180409 “Внески органів місцевого самоврядування  в статутні капітали 

суб”єктів  підприємницької  діяльності” КЕКВ  3210  “Капітальні  трансферти 

установам, організаціям, підприємствам”  (Комунальне підприємство “Добробут”  на 

придбання трактора з обладнанням) — 600,0 тис. грн;



-  КФК  240601  “Охорона  та  раціональне  використання  природних  ресурсів” 

КЕКВ 2610 “Поточні трансферти установам,організаціям, підприємствам” - 5,0 тис. 

грн.;

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

державного управління інших рівнів” (на придбання морозильної камери в ДНЗ №5 

“Пролісок”) на суму 5,0 тис. грн.

    8.Зменшити обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік по 

ККД  33010100 “Кошти від продажу  земельних ділянок” на суму 0,59 тис.грн.,  а 

затвердити на цю ж суму план доходів спеціального фонду по ККД 31030000 “Кошти 

від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності.

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

170703 “Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, ремонтом та 

утриманням доріг” КЕКВ  3210  “Капітальні  трансферти  установам,  організаціям, 

підприємствам”  на  суму  1,0  тис.  грн.,  а  збільшити  на  цю ж  суму  план  видатків 

спеціального  фонду  бюджету  по  КФК  160101  “Землеустрій”   КФК  2281 

”Дослідження  і  розробки,  окремі  заходи  розвитку  по  реалізації  державних 

(регіональних) програм”.

      10. Внести зміни в план видатків спеціального фонду бюджету на 2016 рік по 

КФК 010116 “Органи місцевого самоврядування”, а саме:

- зменшити план видатків по КЕКВ 3132 “Капітальний ремонт інших об”єктів” на 

суму 85,0 тис. грн.;

-  збільшити  план  видатків  по  КЕКВ  3110  “Придбання  обладнання  і  предметів 

довгострокового користування” на суму 85,0 тис. грн.

       11. Затвердити зміни до переліку об”єктів, фінансування яких у 2016 році буде 

проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету (додаток 2 до 

рішення міської ради від 18.07.2016 року №VІІ/9/3 “Про внесення змін до рішення 

міської ради №VІІ/2//2 від 23.12.2015 р. “Про  міський бюджет на 2016 рік”, саме; 

слова:  “...  дитячі  майданчики  -  50,0  тис.  грн.”  замінити  словами  “...  дитячі 



майданчики — 10,0 тис. грн, придбання двигуна до ЗІЛ-130 (піскорозкидач) — 40,0 

тис. грн.

     12.  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.
Присяжнюк О.А
Опалюк М.Я.                                                                                    
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