
ПРОЕКТ

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

С Ь О М О Г О  С К Л И К А Н Н Я
Ш І С Т Н А Д Ц Я Т А  С Е С І Я

РІШЕННЯ

Від  31 травня   2017  року    №VІІ/16/  м.Збараж

Про  внесення  змін  до  рішення 

№УІІ/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 доходів загального фонду бюджету міста на 2017 рік на 

суму 860 000,00 грн., в т. ч. за рахунок:

- земельного податку з юридичних осіб (ККД 18010500) в сумі 400 000,00 грн.,

- єдиного податку з фізичних осіб (ККД 18050400) в сумі 395 000,00 грн.,

- інших надходжень (ККД 21080500) в сумі 8 000,00  грн.,

-  адмінштрафів  та  штрафних  санкцій  за  порушення  законодавства  у  сфері 

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

сумі 6 800,00 грн.,

-плати за надання інших адміністративних послуг (ККД 22012500) в сумі 50 200,00 

грн.

            2. Зменшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2017 рік

по ККД 14021900 (Пальне) на суму 664 100,00 грн.



           3. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2017 рік  по 

ККД 14031900 (Пальне) на суму 664 100,00 грн.

            4. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік 

на суму 684 000,00 грн., в т.ч. по

-  ТКВКБМС 0170 “Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та  матеріально-

технічне забезпечення діяльності міської ради” на суму  12 000,00  грн.,  з них по 

КЕКВ 2240 “Оплата інших послуг (крім комунальних)” - 5 700,00 грн. , та по КЕКВ 

2800 “Інші поточні видатки” - 6 300,00 грн.

-ТКВКБМС  3202  “Фінансова  підтримка  громадських  організацій  інвалідів  і  

ветеранів” КЕКВ  2610  “Поточні  трансферти  установам,  організаціям, 

півдприємствам” -  20 000,00 грн.

-ТКВКБМС 4030 “Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі  

заклади  та  заходи” КЕКВ  2282  “Окремі  заходи  по  реалізації  державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” на суму 50 000,00 грн.

-  ТКВКБМС 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 40  000,00 грн.

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

“Поточні трансферти установам, організаціям, підприємствам”  - 518 000,00 грн.,

 -  ТКВКБМС 8800  “Інші  субвенції”   КЕКВ  2620  “Поточні  трансферти  органам 

державного управління інших рівнів” 44 000,00 грн. ( ремонт опалювальної системи 

в  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів  №1-  40  000,00  грн.,  та  на  покращення  

матеріально-технічної бази  РайСЮТ — 4 000,00 грн.).

      4. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за 

рахунок  направлення  на  використання  залишку  бюджетних  коштів  станом  на 

01.01.2017  року  по   ТКВКБМС 8800  “Інші  субвенції”   КЕКВ  2620  “Поточні 

трансферти органам державного управління інших рівнів” в сумі  40 000,00 грн. (на 

преміювання призерів  учнівських олімпіад (конкурсів).

    5. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету на 2017 рік на суму 

176 000,00 грн.

      6. Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік на суму 

176 000,00 грн.



        7. Збільшити план видатків спеціального фонду бюджету міста на 2017 рік на 

суму 176 000,00 грн., в т.ч. по:

- ТКВКБМС  0170 “Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та  матеріально-

технічне  забезпечення  діяльності  міської  ради”  КЕКВ  3110  “Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування” суму 90 000,00 грн.;

 -ТКВКБМС  6060  “Благоустрій  міст,  сіл,  селищ”  КЕКВ  3210  “Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)” на суму 60 000,00 грн.

-  ТКВКБМС  7310  “Землеустрій”  КЕКВ  2281”Дослідження  і  розробки,  окремі 

заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм” - на суму  26000,00 

грн.

                      8. Зменшити план видатків спеціального фонду бюджету міста на 2017 рік по — 

ТКВКБМС  6021 “Капітальний  ремонт  житлового  фонду”  КЕКВ 3131 

“Капітальний ремонт житлового фонду”  на суму 60 000,00 грн. , а збільшити на цю 

ж  суму  план  видатків  по  ТКВКБМС  6052  “Забезпечення  функціонування 

водопровідно-каналізаційного господарства”, КЕКВ  3210  “Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)”.

       9. Видатки по ТКВКБМС 7310 “Землеустрій”  проводити за рахунок коштів, які 

надходять від продажу землі, а частину витрат в сумі 26 000,00 грн. по  ТКВКБМС 

0170 “Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та  матеріально-технічне  

забезпечення діяльності міської ради”,  які заплановано було проводити із доходів 

від  продажу  землі,  провести  за  рахунок  коштів  ,  переданих  із  загального  фонду 

бюджету до спеціального.

    10.  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
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