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З Б А РА З Ь К  А  М І С Ь К А  РА Д А
                           Т Е Р Н О П І Л Ь С Ь К О Ї  О Б Л АС Т І

С Ь О М О ГО  С К Л И К А Н Н Я
Д ВА Д Ц Я Т Ь  Ч Е Т В Е Р ТА  С Е С І Я

РІШЕННЯ

№ VІІ/24/3 07 вересня  2018 року

Про внесення змін до рішення 
№УІІ/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 

залишків бюджетних коштів на початок року в сумі 427 000 00 грн., в т.ч. по

- ТКВКБМС 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 

2610 “Поточні трансферти установам, організаціям, підприємствам”  - 175 000,0 грн.;

- ТКВКБМС 6030 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2610 “Поточні трансферти установам, 

організаціям, підприємствам” -80 000.00 грн.;

                - ТКВКБМС 7461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету”   КЕКВ  2610  “Поточні  трансферти  установам,

організаціям, підприємствам”  93 000,00 грн.,

               - ТКВКБМС 8311 “Охорона та раціональне використання природних ресурсів” КЕКВ 2610

“Поточні трансферти установам, організаціям, підприємствам”- 30 000,00 грн.;

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

державного управління інших рівнів” 39 000,00 грн. (  придбання спортінвентарю для ЗОШ №1 –

10,0 тис. грн..; придбання вікон для ЗОШ №2 – 20,0 тис. грн., придбання канцтоварів для СЮТ – 2,0

тис. грн., придбання газонокосарки, насоса для паливної та госпматеріалів для ДНЗ №2 – 7,0 тис.

грн.);



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

органам державного управління інших рівнів” 10 000,00 грн. ( придбання ноутбука для ДНЗ №3 –

10,0 тис. грн); 

2.Зменшити  план  видатків спеціального  фонду  бюджету  на  2018  рік по ТКВКБМС  7461

“Утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг  та  дорожньої  інфраструктури  за  рахунок

коштів  місцевого  бюджету”   КЕКВ  3210  “Капітальні  трансферти  підприємствам  (установам,

організаціям)” на суму 205 000,0 грн., та по ТКВКБМС 7130 «Здійснення заходів із землеустрою»

КЕКВ  2281  «Дослідження  і  розробки,  окремі  заходи  по  реалізації  державних  (регіональних)

програм» на суму 50 000,0 грн., а збільшити план видатків на  суму 255 000,0 грн.по ТКВКБМС 6030

«Благоустрій  міст,  сіл,  селищ» КЕКВ 3210  “Капітальні  трансферти  підприємствам  (установам,

організаціям)”.

3. Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету на 2018 рік на суму 295000,00 грн.

  4. Зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік на суму 295000,00 грн.

               5.  Зменшити план  видатків спеціального  фонду  бюджету на  2018 рік по ТКВКБМС 7461

“Утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг  та  дорожньої  інфраструктури  за  рахунок

коштів  місцевого  бюджету”  КЕКВ  3210  “Капітальні  трансферти  підприємствам  (установам,

організаціям)” на суму 195 000,0 грн., та по ТКВКБМС 7350 «Розроблення схем планування та

забудови територій (містобудівної  документації)  КЕКВ 2281 «Дослідження і  розробки.  Окремі

заходи розвитку по реалізації  регіональних програм» на суму 100 000,0 грн.,   а збільшити план

видатків загального фонду бюджету на 2018 рік по ТКВКБМС 7461 “Утримання та розвиток

автомобільних доріг  та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету”

КЕКВ 2610 “Поточні трансферти установам, організаціям, підприємствам”  на суму 295 000,00 грн.

                6.  Зменшити план видатків загального фонду бюджету   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” на суму 119 000,0 грн., в т.ч. КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання

та інвентар» - 92000,00 грн., та по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» на суму 27000,00 грн.,  а

збільшити план видатків по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - на суму 119000,00 грн.

                 7. Зменшити план видатків загального фонду бюджету на 2018 рік по ТКВКБМС 4082 «Інші заходи

в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)

програм, не віднесені до заходів розвитку » на суму 300 000,0 грн., і збільшити план видатків  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” на суму 143 000,0 грн.,

в т.ч. по КЕКВ 2111 «Заробітна плата»-96 000,0 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» -

47 000,0 грн,. і - ТКВКБМС 7461“Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету”   КЕКВ  2610  “Поточні  трансферти

установам,  організаціям,  підприємствам”   на  суму  147  000,00  грн.,  та ТКВКБМС  6013

«Забезпечення  діяльності  водопровідно-каналізаційного  господарства» КЕКВ  2610  “Поточні

трансферти установам, організаціям, підприємствам” -10000,00 грн.

                8. Зменшити план видатків загального фонду бюджету міста на 2018 рік по 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” на суму 50 000,0 грн., а

збільшити  на  цю  ж  суму  план  видатків  по  ТКВКБМС  6013  «Забезпечення  діяльності

водопровідно-каналізаційного  господарства» КЕКВ  2610  “Поточні  трансферти  установам,

організаціям, підприємствам”.

   9. 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.

Заступник міського голови-начальник 
фінансово-господарського відділу

Опалюк М.Я.

Секретар міської ради Напованець Р. П
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