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

VII СКЛИКАННЯ
Д ВАД Ц Я ТА  С Е С І Я

№ V І І / 2 0 / _ _                                від 17 листопада 2017 року

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 4 726 000,00 грн., в т. ч. за рахунок:

-  акцизного  податку  з  ввезених  на  митну  територію України  підакцизних  товарів

(пальне) ( ККД 14031900) в сумі 2 000 000,00 грн;

-  акцизного  податку  з  реалізації  суб'єктами  господарювання  роздрібної  торгівлі

підакцизних товарів (ККД 14040000) в сумі 1 000 000,00 грн.;

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

нерухомості (ККД 18010100)  в сумі 1 200,00 грн; 

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

(ККД 18010200)  в сумі 40 000,00 грн;

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

нерухомості (ККД 18010300)  в сумі 80 000,00 грн;

- земельного податку з юридичних осіб (ККД  18010500)  в сумі 865 000,00 грн.;



- орендної плати з юридичних осіб (ККД 180106)  в сумі 165 000,00 грн.;

- земельного податку з фізичних осіб (ККД 18010700) в сумі 18 000,00 грн;

- транспортного податку з фізичних осіб (ККД  18011100) в сумі 20 000,00 грн;

- єдиного податку з фізичних осіб (ККД 18050400) в сумі 200 000,00 грн.;

- адмінштрафів та інших санкцій (ККД  21081100) в сумі 30 000,00 грн.;

- адмінштрафів та інших 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 300 000,00

грн.

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

суму 3 130 000,00 грн., в т. ч. за рахунок:

-  акцизного податку з  вироблених в  Україні  підакцизних товарів  (пальне)  (  ККД

14021900) в сумі 2 700 000,00 грн;

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

нерухомості (ККД  18010400) в сумі 60 000,00 грн.;

- орендної плати з фізичних осіб (ККД 18010900) в сумі 100 000,00 грн.;

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

України (ККД 22090400) в сумі 270 000,00 грн.

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

суму 991 300,00 грн., в т.ч. по

- 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 20 000.00 грн.;

-  ТКВКБМС  6140  “  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” КЕКВ 2610

“Поточні трансферти установам, організаціям, підприємствам” - 100 000,00 грн.;

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

“Поточні трансферти установам, організаціям, підприємствам”  - 713 550,00 грн.,



- ТКВКБМС  7310  “Проведення  заходів  із  землеустрою” КЕКВ  2240  “Оплата

послуг (крім комунальних)” - 10 000,00 грн.;

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

державного  управління  інших  рівнів”  127  750,00  грн. (  ДНЗ  №3-придбання

матеріалів для проведення ремонту музично-спортивному залі — 40 000,00 грн.,, СШ

№1- придбання  обладнання  та засобів  навчання-  25 000,00 грн.,музична  школа  —

придбання вікон — 25 000,00 грн.,ТЦСО -придбання принтера-5 900,00 грн., СШ №2

— придбання вікон та будівельних матеріалів — 31 850,00 грн.)

   - по  ТКВКБМС 8370 “Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання  програм  соціально-економічного  та  культурного  розвитку  регіонів”

КЕКВ 2620 “Поточні  трансферти  органам державного управління  інших рівнів”  в

сумі  20 000,00 грн. (програма  попередження надзвичайних ситуацій, реагування на

них  та  забезпечення  пожежної  і  техногенної  безпеки  на  об”єктах  різних  форм

власності Збаразької міської ради на 2015-2019 роки).

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

604 700,00 грн.

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

604 700,00 грн.

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

суму 604 700,00 грн., в т.ч. по:

-   ТКВКБМС 6052 “Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного

господарства” КЕКВ  3210  “Капітальні  трансферти  установам,  організаціям,

підприємствам” - 244 000,00 грн.;

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

“Капітальні трансферти установам, організаціям, підприємствам” - 52 255,00 грн.

- ТКВКБМС 7470 “Внески до статутного капіталу суб”єктів господарювання”

КЕКВ  3210“Капітальні  трансферти  установам,  організаціям,  підприємствам”   -

251450,00 грн.;

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

державного управління інших рівнів”  56 995,00 грн. ( Збаразька ЦРКЛ- придбання

мікроскопів та фотометра -47 495,00 грн.; ДНЗ №2 — придбання ноутбука — 9500,00

грн.).



            6. Внести зміни до рішення міської ради від 31 травня 2017 року № VІІ/16/8, а

саме в п.4 слова “...  40 000,00 грн. для преміювання призерів учнівських олімпіад

(конкурсів)”  замінити  словами  “...  11  850,00  грн.  для  преміювання  призерів

учнівських олімпіад (конкурсів), та для придбання вікон і будматеріалів для СШ №2

— 28 150,00 грн....”.

            7. Внести  зміни до кошторису видатків загального фонду бюджету на 2017

рік  по  ТКВКБМС  0170  “Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та

матеріально-технічне  забезпечення  діяльності  обласної  ради,  районної  ради,

районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад та їх

виконавчих комітетів”, а саме: 

-зменшити план видатків по КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату “ на суму

10 000,00 грн., а збільшити на цю ж суму план видатків по КЕКВ 2111 “Заробітна

плата”.

        8. Зменшити план видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік по

ТКВКБМС  6060 “Благоустрій міст, сіл, селищ”, КЕКВ 2610 “Поточні трансферти

установам, організаціям, підприємствам”  на суму 71 450,00 грн.

9. Збільшити план видатків загального фонду бюджету міста  на 2017 рік по

ТКВКБМС 6650 “Утримання та розвиток інфраструктури доріг”   КЕКВ 2610

“Поточні трансферти установам, організаціям, підприємствам”  на суму 71 450,00

грн.

10. Зменшити  план доходів спеціального фонду бюджету на 2017 рік по ККД

33010100 “Кошти від продажу земельних ділянок” на суму 52 255,00 грн.

        11.  Зменшити план видатків спеціального фонду бюджету на 2017 рік по-

ТКВКБМС 6650 “Утримання та розвиток інфраструктури доріг”   КЕКВ 3210

“Капітальні трансферти установам, організаціям, підприємствам” - 52 255,00 грн.

       12.  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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