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

VII СКЛИКАННЯ
Д ВАД Ц Я Т Ь  Т Р Е ТЯ  С Е С І Я

№ V І І / 2 3 / 3                     в і д  0 1  ч е р в н я  2 0 1 8  р о к у

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 доходів загального фонду бюджету міста на 2018 рік на суму

515 950,00 грн., в т. ч. за рахунок:

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

нерухомості (ККД 18010400)  в сумі 15 000,00 грн;

- орендної плати з юридичних осіб (ККД 18010600)  в сумі 40 000,00 грн.;

- земельного податку з фізичних осіб (ККД 18010700) в сумі 4 000,00 грн;

- єдиного податку з юридичних осіб (ККД 18050300) в сумі 170 000,00 грн.,

- єдиного податку з фізичних осіб (ККД 18050400) в сумі 150 000,00 грн.;

- єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників (ККД 18050500)

в сумі 3 000,00 грн.,

- інших надходжень (ККД 21080500) в сумі 950,00 грн.,

- адмінштрафів та інших санкцій (ККД  21081100) в сумі 23 000,00 грн.;

- плати за надання інших адміністративних послуг (ККД 22012500) в сумі 110

000,00 грн.



2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік на

суму 445 950.00 грн., в т.ч. по

-  ТКВКБМС  0150 “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”, КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” 20 300,00

грн.

-  ТКВКБМС  3104  «Забезпечення  соціальними  послугами  за  місцем

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим

віком, хворобою, інвалідністю» - 20 000,00 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

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

-  ТКВКБМС  7461  “Утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг  та

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету”   КЕКВ 2610

“Поточні трансферти установам, організаціям, підприємствам”  - 174 950,00 грн.

-  ТКВКБМС  8311  “Охорона  та  раціональне  використання  природних

ресурсів” КЕКВ 2610  “Поточні трансферти установам, організаціям, підприємствам”-

60 000,00 грн.

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

трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів”  42  700,00  грн.

( протезування учасників АТО 12 700,00 грн., придбання канцтоварів для Збаразького

районного центру первинної медико-санітарної допомоги» - 10 000,00 грн, придбання

матраців для ДНЗ №5 «Пролісок»- 20 000,0 грн.)

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

“Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів” 8 000,00 грн.  (

придбання ноутбука для Збаразького районного комунального будинку дитячої та

юнацької творчості).

        - по  ТКВКБМС 9800 “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   мобілізації  зусиль  Збаразької  міської  ради,

Збаразького відділення Кременецької об’єднаної державної податкової інспекції по

забезпеченню надходжень до міського бюджету  на 2017-2018 роки).

       3.  Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за

рахунок направлення на використання вільних залишків бюджетних коштів в сумі

800 000,00 грн. по

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

“Капітальні  трансферти органам державного управління інших рівнів” (  субвенція

Тернопільському  обласному  бюджету  на  спів  фінансування  проекту  «Будівництво

спортзалу  Збаразької  районної  дитячо-юнацької  спортивної  школи  на  території

Базаринецької  сільської  ради,  по  вул.  Д.  Вишнівецького,  2,  Збаразького  району,

Тернопільської області).

4. Збільшити  профіцит загального фонду міського бюджету на  2018  рік  на

суму    70 000,00 грн.

5.  Збільшити  дефіцит спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік на

суму 70000,00 грн.

        6. Збільшити план видатків спеціального фонду бюджету міста на 2018 рік на

суму 70000,00 грн., в т.ч. по:

-  ТКВКБМС  0150 “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”,  КЕКВ  3110“Придбання  обладнання  і  предметів

довготривалого використання” 20 000,00 грн.

-  ТКВКБМС  7670  “Внески  до  статутного  капіталу  суб’єктів

господарювання”  КЕКВ  3210“Капітальні  трансферти  установам,  організаціям,

підприємствам”  - 50 000,00 грн.

7. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду бюджету міста на 2018 рік на

суму 40000.00 грн., за рахунок перевиконання плану поступлень по ККД 19010100

«Надходження  від  викидів  забруднюючих  речовин  в  атмосферне  повітря

стаціонарними джерелами забруднення».

8. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду бюджету по



- ТКВКБМС  8311  “Охорона  та  раціональне  використання  природних

ресурсів” КЕКВ  2610 “Поточні трансферти установам, організаціям, підприємствам”-

40 000,00 грн.

                    9. Внести зміни до кошторису видатків загального фонду міського бюджету на

2018 рік, а саме:

- зменшити  план  видатків  по  ТКВКБМС  7442  «Утримання  та  розвиток

інших об’єктів транспортної інфраструктури» КЕКВ 2610 “Поточні трансферти

установам, організаціям, підприємствам” на суму 110 000,00 грн.

-  збільшити  план видатків  по ТКВКБМС 7461 “Утримання та розвиток

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого

бюджету”   КЕКВ  2610  “Поточні  трансферти  установам,  організаціям,

підприємствам”  в сумі 110 000,00 грн.

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



Начальник відділу реєстрації 
та правового забезпечення                                                                      Присяжнюк О.А.  

Секретар ради                                                                                           Напованець Р.П.

Заступник міського голови начальник 
фінансово господарського відділу                                                           Опалюк М.Я.
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