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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  П ” Я ТА  С Е С І Я

РІШЕННЯ

№ VІІ/25/4 16 листопада  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, враховуючи
звіт про виконання бюджету за 9 місяців поточного року, 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 міського бюджету на 2018 на суму 

1702300,00 грн. за рахунок:

- акцизного податку від реалізації пального (ККД 14021900) в сумі 130 000,00 грн.;

- акцизного податку від реалізації пального (ККД 14031900) в сумі 600 000,00 грн.;

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

нерухомості (ККД 18010400)  в сумі 200 000,00 грн;

- транспортного податку з юридичних осіб (ККД 18011100) в сумі 10 000,00 грн,;

- туристичного збору, сплаченого фізичними особами (ККД 18030200)  -  300,00 грн.;

- єдиного податку з фізичних осіб (ККД 18050400) в сумі 500 000,00 грн.;

- адмінштрафів та інших санкцій (ККД 21081100) в сумі 60 000,00 грн.;

- адмінштрафів та санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів (ККД 21081500) в сумі 46 000,00 грн.;



- плати за надання інших адміністративних послуг (ККД 22012500) в сумі 150 000,00 

грн.;

- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та

їх обтяжень (ККД 22012600) в сумі 3 800,00 грн.;

- надходжень від орендної плати за майно, що перебуває в комунальній власності 

(ККД 22080400) в сумі 2 200,00 грн..

      2. Зменшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2018 рік на 

702 300,00 грн. за рахунок:

- податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

(ККД 11020200) в сумі 1 000,00 грн.;

- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів (ККД 14040000) в сумі 300 000,00 грн.;

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

-туристичного збору, сплаченого юридичними особами (ККД 18030100) в сумі 300 

грн.;

-частини чистого прибутку комунальних підприємств (ККД 21010300) в сумі 1 000,00 

грн.

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

рахунок збільшення дохідної частини бюджету на суму 1 000 000,00 грн.,  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» - 39 300,00 грн.;

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

установам, організаціям, підприємствам” -128 000.00 грн.;

                - ТКВКБМС 7461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету”   КЕКВ 2610 “Поточні

трансферти установам, організаціям, підприємствам”  670 000,00 грн.,

               - ТКВКБМС 8311 “Охорона та раціональне використання природних ресурсів”

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

100000,00 грн.;

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

трансферти органам державного управління інших рівнів” 12,7 тис. грн. ( придбання

дивана, принтера, колонки до ноутбука для ДНЗ №3 «Сонечко»),  3220 “Капітальні



трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів” –  20,0  тис.  грн..

( придбання ноутбуків для ЗОШ №1).

- ТКВКБМС  9800  «Субвенція  з  місцевого  бюджету  державному  бюджету  на

виконання  програм  соціально-економічного  розвитку  регіонів»  КЕКВ 3220

“Капітальні  трансферти  органам  державного  управління  інших рівнів”  –  30 000,00

грн.  (фінансування «Програми 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»).

        4. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету на 2018 на 

суму 179 400,00 грн. в т. ч. за рахунок збільшення доходів від:

-  продажу земельних ділянок (ККД 33010100)- 170 000,00 грн.;

- грошових стягнень, за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища (ККД 24062100) – 9 400,00 грн..

         5. Зменшити обсяг доходів спеціального фонду бюджету на 2018 рік на суму 

9400,00 грн., в т. ч. за рахунок:

- надходжень від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними

джерелами забруднення (ККД 19010100) – 8 000,00 грн.;

- надходжень від розміщення відходів у спеціально-відведених для цього місцях чи на 

об’єктах (ККД 19010300) – 1 400,00 грн..

         6. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду бюджету на 2018 рік на суму 

170 000,00 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» - 25 500,00 грн.;

- ТКВКБМС 6030 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3210 «Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 84 500,00 грн.;

- ТКВКБМС 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» 

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) -

60000,00 грн..

                        7.  Зменшити план видатків спеціального фонду бюджету на 2018 рік по

ТКВКБМС  6013  “Забезпечення  діяльності  водопровідно-каналізаційного

господарства”  КЕКВ  3210  “Капітальні  трансферти  підприємствам  (установам,

організаціям)”, а збільшити план видатків загального фонду бюджету на 2018 рік по

ТКВКБМС  7670  «Внески  до  статутного  капіталу  суб’єктів  господарювання”



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

суму 60 000,00 грн..

              

                    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

Напованець Р.П.

Присяжнюк О.А.

Опалюк М.Я.
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