
З Б А РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А
Т Е Р Н О П І Л ЬС Ь К О Ї  О БЛ 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 Ь  С Ь О М А  С Е С І Я

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

№VII/37/                                       від лютого  2020 року

           Про внесення змін до рішення №VІІ/36/1
 від 17.12.2019 року “Про міський бюджет
 на 2020 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. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2020 рік за

рахунок направлення на використання  вільних залишків бюджетних коштів в  сумі

791530,00 грн., в т.ч. по

- КПКВ     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» - 11 330,00 грн.;  

          -  КПКВ   0116013  «Забезпечення  діяльності  водопровідно-каналізаційного

господарства»  КЕКВ  2610  “ Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам

(установам, організаціям) ” для промивки артсвердловин - 180 000,00 грн.;

            -  КПКВ  0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг  та дорожньої

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

поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ” – 515 000,00 грн.;

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

трансферти органам державного управління інших рівнів” 45 200,00 грн. ( ДНЗ №2



«Дзвіночок»  оплата  енергоаудиту-7,8  тис.  грн.,  ДНЗ  №3  «Сонечко»  -  оплата

енергоаудиту -8,7 тис. грн., ДНЗ №5 «Пролісок» оплата енергоаудиту – 8,7 тис. грн.,

«Тернопільський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та  фізичною

підготовкою» придбання музінструментів – 20,0 тис. грн.

-  КПКВ  0119800  «Субвенція  з  місцевого  бюджету  державному  бюджету  на

виконання  програм  соціально-економічного  розвитку»  КЕКВ  2620  “Поточні

трансферти органам державного управління інших рівнів” 40 000,00 грн. (Програма

захисту населення і території м. Збараж від надзвичайних ситуацій техногенного та

природного характеру на 2020-2021 роки).

             2. Збільшити профіцит за загальним фондом міського бюджету на 2020 рік в

сумі 72 300,00 грн.

           3. Збільшити дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету на 2020 рік в

сумі 72 300,00 грн.;

            4. Збільшити план видатків спеціального фонду бюджету на 2020 рік на суму

73200,00 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»  КЕКВ  3132

«Капітальний ремонт інших об’єктів» - 25 500,00 грн. 

 - КПКВ МБ 0119770 “Інші субвенції з місцевого бюджету”  КЕКВ 3220 “Капітальні

трансферти органам державного управління інших рівнів” – 46 800,00 грн. ( ДНЗ №2

«Дзвіночок» виготовлення ПКД – 24,0 тис.грн., територіальний центр соціального

обслуговування  –  придбання  багатофункціонального  пристрою  та  ноутбука  –

22 800,00 грн.)

         5.  Внести зміни до кошторису видатків загального фонду бюджету на 2020 рік

по  КПКВ  0113242  “  Інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і  соціального

забезпечення”, а саме:

-зменшити  план  видатків  по  КЕКВ  2282  «Окремі  заходи  по  реалізації  державних

(регіональних)  програм,  не  віднесені  до  заходів  розвитку»  на  суму  40 000,00  гривень,  а

збільшити план видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на

34 000,00 гривень¸ і по   КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 6 000,00

гривень.



       6. Внести зміни до плану асигнувань загального фонду бюджету на 2020 рік по по

КПКВ 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють

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

населенню»,  а  саме:  зменшити  план  асигнувань  у  грудні  на  4 500,00  гривень,

листопаді  –на  4 500,  00  гривень,  жовтні  –  на  4 500,00  гривень,  а  збільшити  план

асигнувань у лютому на суму 13500,00 гривень

      

                     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
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