
ЗБ АР А ЗЬ КА  МІС Ь КА  РА ДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬ ОМОГ О  С КЛИКА ННЯ
П'Я Т НА ДЦЯ Т А  СЕ С ІЯ

РІШЕННЯ

Від  22 березня   2017  року    № Проект  м.Збараж

Про  внесення  змін  до  рішення 

№VІІ/13/3 від 23.12.2016 року “Про 

міський бюджет на 2017 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 видатків загального фонду бюджету міста на 2017 рік  за 

рахунок направлення на використання вільних залишків бюджетних коштів в сумі 

1156690,00 (Один мільйон сто п”ятдесят  шість  тисяч шістсот дев”яносто) гривень, в 

т. ч. по

- КФК 0170 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне  

забезпечення діяльності міської ради” на суму 59100,00 (П”ятдесят дев”ять тисяч 

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

49100,00 (Сорок дев”ять тисяч сто) гривень, і по КЕКВ  2240 “Оплата послуг (крім 

комунальних) -10 000,00 (Десять тисяч) гривень;

-  КФК  6060 “Благоустрій  міст,  сіл,  селищ”  КЕКВ  2610  “Поточні  трасферти 

установам, організаціям, підприємствам” на суму 767090,00 (Сімсот шістдесят сім 

тисяч дев”яносто)  гривень;



-  КФК  5012 “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  60  000,00 

(Шістдесят  тисяч) гривень;

- КФК  6650 “Утримання  та  розвиток  інфраструктури  доріг” КЕКВ  2610 

“Поточні трансферти установам, організаціям,  підприємствам”  -  100 000,00 (Сто 

тисяч ) гривень;

-КФК  7630  “Інші  природоохоронні  заходи”  на  благоустрій  центрального 

сміттєзвалища  по  КЕКВ  2610  “Поточні  трансферти  установам,  підприємствам, 

організаціям — 50 000,00 (П”ятдесят тисяч ) гривень;

- КФК 8370 “ Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

1виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів”0 

КЕКВ  2620  “Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів” 

(відділення поліції 10,0 тис. грн. та районний відділ ДСНС — 20,0 тис.грн.) на суму 

30 000,00 (Тридцять тисяч) гривень;

  - КФК 8800 “Інші субвенції”  КЕКВ 2620 “Поточні трасферти органам державного 

управління  інших  рівнів”  (  ДНЗ  №3  “Сонечко”  -  придбання  дитячих  меблів  та  

поточний  ремонт  приміщення  -  19,5  тис.  грн.,  музична  школа  -  обладнання  

внутрішнього туалету — 10,0 тис.грн., СШ №3- придбання музичного обладнання  

та принтера -29,0 тис.грн., СЮТ — поточний ремонт приміщення — 10,0 тис.грн.,  

на  виконання  делегованих  повноважень  РДА-  22,0  тис.  грн) на  суму   90  500,00 

(Дев”яносто тисяч п”ятсот) гривень.

    2. Передати  кошти  із  залишку  бюджетних  коштів  загального  фонду  до 

спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 504 436, 00 (П”ятсот  чотири тисячі 

чотириста тридцять шість) гривень.

            3. Збільшити план видатків спеціального фонду бюджету міста на 2017 рік  за 

рахунок  коштів,  переданих  із  загального  фонду   бюджету,  на  суму  504  436,00  ( 

П”ятсот чотири тисячі чотириста тридцять шість) гривень, в т.ч. по:

- КФК 0170 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне  

забезпечення  діяльності  міської  ради”  КЕКВ  3110  “”Придбання  обладнання  і 



предметів  довгострокового  користування” суму  28 000,00 (Двадцять  вісім тисяч  ) 

гривень; 

-  КФК  6021 “Капітальний ремонт житлового фонду”  КЕКВ 3131 “Капітальний 

ремонт житлового фонду”  - в сумі 150 000,00 (Сто п”ятдесят тисяч) гривень;

-   КФК 6650 “Утримання  та  розвиток  інфраструктури  доріг” КЕКВ  3210 

“Капітальні  трансферти  установам,  організаціям,  підприємствам”   -  321  436,00 

(Триста двадцять одна тисяча чотириста тридцять шість) гривень;

- КФК 7470  “Внески до статутного капіталу суб”єктів господарювання”   КЕКВ 

3210 “Капітальні  трансферти установам,  організаціям,  підприємствам”  -  5 000,00 

(П”ять тисяч) гривень  (МКП “Збараж”- придбання насосів  та ремонт водопровідно-

каналізаційної мережі по вул. О.Кобилянської);

                4.  Збільшити план видатків спеціального фонду міського  бюджету на 2017 

рік  за  рахунок направлення на  використання  вільних залишків  бюджетних коштів 

спецфонду на  суму  1  629  944.00  (Один мільйон шістсот  двадцять  дев”ять  тисяч 

дев”ятсот сорок чотири тисячі) гривен, в т. ч по 

-  КФК   6650 “Утримання  та  розвиток  інфраструктури  доріг” КЕКВ  3210 

“Капітальні  трасферти  установам,  організаціям,  підприємствам”   -  123 944,00 (Сто 

двадцять три тисячі дев”ятсот сорок чотири) гривні з них за рахунок залишку коштів 

від приватизації майна в сумі 590,00 грн. та від продажу землі — в сумі 123354,00 грн;

 - КФК 7470  “Внески до статутного капіталу суб”єктів господарювання”   КЕКВ 

3210 “Капітальні трансферти установам, організаціям, підприємствам”  - 1345000,00 

(Один  мільйон  триста  сорок  п”ять  тисяч)  гривень  (МКП “Добробут”  придбання 

грейдера  -  1  000  000  грн.  та  МКП  “Збараж”-  придбання  насосів   та  ремонт  

водопровідно-каналізаційної  мережі  по  вул.  О.Кобилянської  345  000,0  грн.)  за 

рахунок залишку коштів від продажу землі .

 - КФК  8800  “Інші  субвенції”   КЕКВ  3220  “Капітальні   трансферти  органам 

державного управління інших рівнів” ( ДНЗ “1 “Калинонька” - придбання дверей —  

10.0 тис. грн; ДНЗ “5 ”Пролісок” -придбання морозильної камери - 9,0 тис грн;  

виготовлення  проектно-кошторисної  документації  на  реконструкцію  та  

капремонт  приміщень  дитсадків  “1,5  —  60,0  тис.  грн.;  СШ  №3-  придбання  

підсилювача  -6,0  тис.  грн.,  Збаразький  райценр  первинної  медико-санітарної  



допомоги- придбання оргтехніки -70,0 тис.грн) на суму  155 000,00 (Сто п”ятдесят 

п”ять тисяч ) гривень за рахунок   залишку коштів від продажу землі.

 -КФК 9110  “Охорона  та раціональне  використання природних  ресурсів”  КЕКВ 

2610      “Поточні трансферти установам, організаціям, підприємствам” в сумі 6 000,00 

(Шість  тисяч)  гривень  за  рахунок  залишку  коштів  від  забруднення  навколишнього 

середовища.

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

бюджету  та  соціального  захисту  населення  і  фінансово-господарський  відділ 

міськвиконкому .

        

               

Міський  голова  Збаража Р.С.Полікровський

Напованець Р.П.

Присяжнюк О.А.

Бутрин І.В.


	ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
	ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
	РІШЕННЯ
	Про внесення змін до рішення №VІІ/13/3 від 23.12.2016 року “Про міський бюджет на 2017 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



