
П Р О Е К Т

З Б А РАЗ Ь К  А  М І С Ь К А  РАД А
                          Т Е Р Н О П І Л Ь С Ь К О Ї  О Б ЛАСТ І

С Ь О М О Г О  С К Л И К А Н Н Я
Д ВАД Ц Я Т Ь  Д Р У ГА С Е С І Я

РІШЕННЯ

№ VІІ/22/Проект 9 березня 2018 року

Про внесення змін до рішення №VІІ/21/2 
від 22.12.2017 року “Про міський 
бюджет на 2018 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 міського бюджету на 2018 рік за рахунок

направлення на використання  вільних залишків бюджетних коштів в  сумі 1326700,00

грн., в т.ч. по

- ТКВКБМС 3242“Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”

КЕКВ 2730 “Інші виплати населенню” на суму 30 000.00 грн.;

- ТКВКБМС 6030 “Організація благоустрою населених пунктів” КЕКВ 2610 «Субсидії

та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 217 000,00 грн.

         - ТКВКБМС 6071 “ 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-обґрунтованих  витрат  на  їх  виробництво” КЕКВ  2610  “ Субсидії  та

поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ” - 190 000,00 грн.;

                - ТКВКБМС 7130 “Здійснення заходів із землеустрою”  КЕКВ 2240 “Оплата послуг

(крім комунальних)”  - 20 000,00 грн.,



          - ТКВКБМС 7461  “Утримання  та  розвиток  автомобільних доріг  та дорожньої

інфраструктури  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету” КЕКВ  2610  “Поточні

трансферти підприємствам (установам, організаціям)”  - 719 000,00 грн.,

  -    ТКВКБМС  9800  “Субвенція  з  місцевого  бюджету  державному  бюджету  на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів”   КЕКВ 2620 “Поточні

трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів”  в  сумі   5  700,00  грн.

(військкомат).

-  ТКВКБМС  9770  “Інші  субвенції  з  місцевого  бюджету”   КЕКВ  2620  “Поточні

трансферти органам державного управління інших рівнів” 145 000,00 грн. ( СЮТ-оплата

відряджень — 5 000,00 грн., ДНЗ №2- придбання бойлера та мийки посуди- 9 000,00 грн.,

Збаразький  районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги  —  придбання

принтерів  —  49  000,00  грн.,  відділ  освіти,  молоді  і  спорту  –виплата  премій  учням-

переможцям олімпіад-30 000,00 грн., ДНЗ №1 — придбання вхідних дверей — 17 000,00

грн., ДНЗ №3 – придбання будівельних матеріалів та обладнання – 35 000,00 грн.)

    2. Збільшити  профіцит загального фонду  міського бюджету на  2018  рік  на  суму

320000,00 грн.

     3.  Збільшити  дефіцит спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік на суму

320000,00 грн.

      4. Збільшити план видатків спеціального фонду бюджету міста на 2018 рік на суму

320000,00 грн., в т. ч. по:

-    ТКВКБМС 9770 “Інші  субвенції  з  місцевого  бюджету”  КЕКВ 3220 “Капітальні

трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів”  -  320  000,00  грн  (ЦРКЛ

капітальний ремонт акушерсько-гінекологічного відділення).

        5. Збільшити план видатків спеціального фонду бюджету міста на 2018 рік за рахунок

направлення на використання вільних залишків бюджетних коштів  від продажу земель

несільськогосподарського призначення сумі 190 000,00 гривень, в т ч. по

-    ТКВКБМС  7670  «Внески  органів  місцевого самоврядування  у  статутні  фонди

суб’єктів  підприємницької  діяльності» 80 000,00  грн.  КЕКВ  3210  «Капітальні

трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям)»   (МКП  «Збараж»  придбання

оргтехніки);

-   ТКВКБМС  9800  “Субвенція  з  місцевого  бюджету  державному  бюджету  на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” - 60 000,00 грн.  ”  КЕКВ

3220 “Капітальні  трансферти органам державного управління інших рівнів” (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»);

-  ТКВКБМС  9770  “Інші  субвенції  з  місцевого  бюджету”   КЕКВ  3220  “Капітальні

трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів”  –  50 000,00  грн.  (ЦРКЛ

капітальний  ремонт  акушерсько-гінекологічного  відділення  -30,0  тис.  грн.,  СЮТ  –

придбання ноутбука 10,0 тис. грн., та ДНЗ №2 придбання  ноутбука – 10,0 тис. грн.).

6.  Зменшити  план  видатків  спеціального  фонду  міського  бюджету  на  2018  рік  по

ТКВКБМС  7442  “Утримання  та  розвиток  інших   об’єктів  транспортної

інфраструктури” КЕКВ  3210  “Капітальні  трансферти  підприємствам  (установам,

організаціям)  ”  на  суму  1 403 000,00  грн.,  а  збільшити  на  цю  ж  суму  план  видатків

спеціального  фонду  бюджету  по  ТКВКБМС  7461  “Утримання  та  розвиток

автомобільних  доріг  та  дорожньої  інфраструктури  за  рахунок  коштів  місцевого

бюджету”   КЕКВ  3210  “Капітальні  трансферти  підприємствам(  організаціям,

установам)”.

7 .  Збільшити план видатків спеціального фонду бюджету міста на 2018 рік за рахунок

направлення  на  використання  вільних  залишків  бюджетних  коштів   від  поступлень

екологічного  податку  сумі  10  600,00  гривень  по  ТКВКБМС  8311  «Охорона  та

раціональне  використання  природних  ресурсів» КЕКВ  2610  “  Субсидії  та  поточні

трансферти підприємствам (установам, організаціям)”.

                 8. 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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