
ПРОЕКТ

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  В О С ЬМА  С Е С І Я

№ V І І / 2 8 / _ _                           від 28 лютого 2019 року

Про внесення змін до рішення №VІІ/26/2 
від 20.12.2018 року “Про міський 
бюджет на 2019 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 2019 рік за

рахунок  направлення  на  використання   вільних  залишків  бюджетних  коштів  в   сумі

432000,00 грн., в т.ч. по

- ТКВКБМС  0116030  “Організація  благоустрою  населених  пунктів”  КЕКВ  2610

«Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям)»  на  суму

166000,00 грн.

         -  ТКВКБМС 0116071 “  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) ” - 150 000,00 грн.;

          - ТКВКБМС 0118311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»

КЕКВ  2610 “ Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ”

- 60 000,00 грн.;

-  ТКВКБМС  0119770“Інші  субвенції  з  місцевого  бюджету”   КЕКВ  2620  “Поточні

трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів”  6  000,00  грн. (  ДНЗ  №2

«Дзвіночок»  придбання  сантехніки),  КЕКВ  3220  «Капітальні  трансферти  органам

державного  управління  інших  рівнів»  25000,00  грн.  (придбання  фотоапарата  для

Збаразького РБДТ 10,0 тис. грн., придбання книг для бібліотек міста – 15,0 тис грн.);



           -    ТКВКБМС 0119800“Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів”   КЕКВ 3220 “Капітальні

трансферти органам державного управління інших рівнів” в сумі  25000,00 грн. (програма

попередження надзвичайних ситуацій).

        2. Збільшити план видатків спеціального фонду бюджету міста на 2019 рік за рахунок

направлення на використання вільних залишків бюджетних на суму 151430,0 грн., в т.ч.

по:

-  ТКВКБМС  0116030  “Організація  благоустрою  населених  пунктів”  КЕКВ  3210

«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 150000,00 грн.

(кошти від продажу землі несільськогосподарського призначення);

          - ТКВКБМС 0118311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»

КЕКВ  2610 “ Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ”

- 1430,00 грн.(екологічний збір).

    3. Збільшити  профіцит загального фонду  міського бюджету на  2019  рік  на  суму

400000,00 грн.

     4.  Збільшити  дефіцит спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік на суму

400000,00 грн.

      5.  Зменшити план видатків  загального фонду міського бюджету на 2019 рік  по

ТКВКБМС  0110150  «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)» на суму 400000,00 грн., а  збільшити

план  видатків  спеціального фонду  бюджету  міської  ради  на  2019  рік  по  цьому  ж

ТКВКБМС  КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму 400000,00

грн.

       6. Внести зміни до кошторисів видатків загального фонду бюджету міста на 2019 рік,

а саме:

а).  зменшити  план видатків  загального фонду міського бюджету на 2019 рік на  суму

84000,00 грн., з них по:

- ТКВКБМС  013242“Інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і  соціального

забезпечення”  КЕКВ  2282  “Окремі  заходи  по  реалізації  державних  (регіональних)

програм, не віднесені до заходів розвитку” на суму 30 000.00 грн.;

 -ТКВКБМС  0115012  «Проведення  навчально-тренувальних  зборів  і  змагань  з

неолімпійських  видів  спорту» КЕКВ  2282  “Окремі  заходи  по  реалізації  державних

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” на суму 54 000.00 грн.;



б)  збільшити план видатків  загального фонду міського бюджету на  2019 рік  на  суму

84000,00 грн., з них по:

-  ТКВКБМС  0115062  «Підтримка  спорту  вищих  досягнень,  та  організацій,  які

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»  КЕКВ 2730 «Інші виплати

населенню» - 54000,00грн. (фінансування цільової соціальної програми розвитку фізичної

культури і спорту на 2019-2020 роки);

- ТКВКБМС  0119770“Інші  субвенції  з  місцевого  бюджету”   КЕКВ  2620  “Поточні

трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів”  –  30000,00  грн.  (виплата

премій учням шкіл міста-переможцям олімпіад та конкурсів).

                7 . 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.

Начальник фінансово-господарського 
відділу

Опалюк М.Я.

Секретар міської ради Напованець Р. П
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