
                                        
 

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 ЬС Ь К О Ї  О Б Л АС Т І  
 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я  
Т Р Е Т Я  С Е С І Я  

 

РІШЕННЯ 
 

№VIIІ/3/2                       від 24 грудня 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. Внести зміни в  дохідну частину загального фонду міського бюджету на 2020 

рік, а саме: 

1.1. Зменшити план доходів загального фонду бюджету міста на 2020 рік на суму 

1 033 610 00 грн., в т.ч. по 

- по КДК  18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на суму – 100 410,00 грн; 

- по КДК  18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» на суму -460 000,00 грн.; 

- по КДК 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств –                                             

на суму 13 200,00 грн.; 

- по КДК 220125 «Плата за надання інших адміністративних послуг»  на суму 460000,0 

грн.; 

1.2. Збільшити план доходів загального фонду бюджету на 2020 рік на суму 1 033 610,00 

гривень, в т. ч. по: 

- КДК 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності» на суму 23 155,0 гривень; 



- КДК 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів» на суму  

340,0 гривень; 

- КДК 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості на суму 

100 000,0 гривень; 

- КДК 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості на 

суму 147 000,0 гривень; 

- КДК 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості на 

суму 504 000,0 гривень; 

- КДК 18030100 «Туристичний збір, сплачений юридичними особами» на суму 3780,0 

гривень; 

- КДК 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» на суму 178 000,0 гривень; 

- КДК 21081500 «Адміністративні  штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу  алкогольних напоїв та тютюнових виробів» 

на суму 10 200,0 гривень; 

- КДК 24060600 «Надходження коштів з рахунків виборчих фондів» на суму 67 135,0 

гривень. 

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на фінансово-

господарський відділ міськвиконкому . 

         

                

 

Міський  голова       Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Секретар міської ради  Напованець Р.П. 

 

Начальник відділу реєстрації та правового 

забезпечення 

 Присяжнюк О.А. 

 

 

Начальник фінансово-господарського відділу  Опалюк М.Я. 

 


