
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 Г О  С К Л И К А Н Н Я
Т Р И Д Ц Я Т А  С Е С І Я

РІШЕННЯ

№VII/30/3                 від 07 червня 2019 року

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

              Розглянувши 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.Внести зміни в  дохідну частину загального фонду міського бюджету на 2019 

рік, а саме:

 1.1. Збільшити план доходів загального фонду бюджету міста на 2019 рік:

 - по ККД  13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення» на суму – 3350,00 грн;

- по ККД 21080500 «Інші надходження» на суму -3900,00 грн.

1.2. Зменшити план доходів загального фонду бюджету міста на 2019 рік по ККД  

22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» на суму 7250,00 грн.

        2. .Внести зміни в  дохідну частину спеціального фонду міського бюджету на 

2019 рік, а саме:

2.1. Збільшити план доходів спеціального фонду бюджету міста на 2019 рік по ККД  

19010200 «Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні 

об’єкти» на суму 1 800,00 грн;



2.2. Зменшити план доходів спеціального фонду бюджету міста на 2019 рік по ККД  

19010100 «Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в

атмосферне повітря двоокису вуглецю)» на суму 1800,00 грн.

            3. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2019 рік за

рахунок направлення на використання  вільних залишків бюджетних коштів в  сумі

1 000 000,00 грн., в т.ч. по

- КПКВ МБ   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» - 62 000,00 грн.; з них:

 -КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму -  26 000,00 грн.

-КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 8 000,00 грн.

-КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 1 800,00 грн.

-КЕКВ2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» -1 200,00 грн.

-КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»  - 25 000,00 грн.

         -  КПКВ МБ 0113242 “ Інші заходи у сфері соціального захисту і  соціального

забезпечення” КЕКВ 2240 “ Оплата послуг (крім комунальних) ” - 1 000,00 грн.;

          -  КПКВ МБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного

господарства»  КЕКВ  2610  “ Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам

(установам, організаціям) ” - 126 000,00 грн.;

            -  КПКВ МБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету» КЕКВ  2610  “ Субсидії  та

поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ” – 500 000,00 грн.;

          -  КПКВ МБ 0118311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» КЕКВ

КЕКВ  2610  “ Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,

організаціям) ”  - 100 000,00 грн.;         

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

трансферти органам державного управління інших рівнів” 181 000,00 грн. ( ДНЗ №2

«Дзвіночок» оплата енергоаудиту-6,0 тис. грн., ДНЗ №1 «Калинонька» ремонт даху

80,0 тис. грн., ЗОШ №2 м. Збаража заміна вікон – 20,0 тис. грн., придбання метало-

пластикових  конструкцій  для  ЗОШ  №3  –  25,0  тис.  грн.,  ремонтні  роботи  в

інклюзивно-ресурсному центрі – 50,0 тис. грн.),  КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти



органам державного управління інших рівнів» 30 000,00 грн. ( придбання комп’ютера

для РайСЮТ – 15,0 тис грн., придбання проектора для ЗОШ №1 м. Збаража – 15,0

тис. грн. );

          4. Збільшити профіцит за загальним фондом міського бюджету на 2019 рік в

сумі 460 000,00 грн.

           5. Збільшити дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету на 2019 рік в

сумі 460 000,00 грн.;

            6. Збільшити план видатків спеціального фонду бюджету на 2019 рік на суму

460 000,00 грн. вт. ч. по:

-   КПКВ МБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»  КЕКВ 3210

«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 300 000,00

грн.;

- КПКВ МБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»

КЕКВ  3210  «Капітальні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям)»  на

суму 160 000,00 грн.

          7. Внести зміни до плану асигнувань спеціального фонду бюджету на 2019 рік

по 

-   КПКВ МБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»  КЕКВ 3210

«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», а саме зменшити

план асигнувань в листопаді місяці на 50 000,00 грн., в жовтні  - на 50 000,00 грн.,  і

збільшити план асигнувань по цьому ж коду в червні місяці на суму 100 000,00 грн.

          8. Делегувати виконкому міської ради повноваження здійснювати розподіл

коштів на конкретні цілі, по всіх КПКВ в межах, передбачених планами асигнувань на

2019 рік по загальному та спеціальному фондах бюджету.

                     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
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