Бережанська міська рада
Тернопільської області
VІI скликання
ІХ сесія
(ІV засідання)
РІШЕННЯ
від 29 червня 2017 року

№ 637

Про внесення змін до міського
бюджету на 2017 рік
Розглянувши пропозиції Бережанської міської ради та висновки
постійної комісії Бережанської міської ради з питань бюджету, фінансів,
економічного розвитку та підприємництва щодо внесення змін до міського
бюджету, затвердженого рішенням Бережанської міської ради від 23
грудня 2016 року № 432 „ Про міський бюджет на 2017 рік ” із змінами і
доповненнями внесеними рішеннями сесій від 26 січня 2017 року № 464, від 23
лютого 2017 року № 492, від 30 березня 2017 року № 529, від 27 квітня 2017
року № 565, від 25 травня 2017 року № 596, від 08 червня 2017 року № 620
„ Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік ”, керуючись статтею
78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43
Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, Бережанська міська
рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2017
рік в сумі 261,4 тис. грн. за рахунок:
-

-

-

податку на доходи
фізичних осіб, що сплачується 151,4 тис. грн.
податковими агентами, із доходів платника податку у
вигляді заробітної плати (11010100)
адміністративні штрафи та санкції за порушення 10,0 тис. грн.
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних
напоїв та тютюнових виробів (21081500)
плата за надання інших адміністративних послуг (22012500) 100,0 тис. грн.
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2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2017
рік в сумі 91,4 тис. грн.:
2.1.

2.2.

Бережанська міська рада
Збільшити асигнування на:
з них на:
 поточні видатки
КПКВ
6050
Фінансова
комунального господарства

65,4 тис. грн.
65,4 тис. грн.

підтримка

об’єктів

КПКВ 0116052 „ Забезпечення функціонування
водопровідно - каналізаційного господарства ”
Фінансове управління Бережанської міської ради
Збільшити асигнування на:
з них на:
 поточні видатки
КПКВ 7618800 „ Інші субвенції ”

65,4 тис. грн.
65,4 тис. грн.
65,4 тис. грн.
26,0 тис. грн.
26,0 тис. грн.
26,0 тис. грн.
26,0 тис. грн.

3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на
2017 рік на 170,0 тис. грн. за рахунок :
- коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального
фонду) від перевиконання дохідної частини міського бюджету в сумі 170,0
тис. грн., а саме:
3.1.

3.2.

Бережанська міська рада
Збільшити асигнування на:
з них на:
 капітальні видатки
КПКВ 0116060 „ Благоустрій міст, сіл, селищ ”

150,0 тис. грн.
150,0 тис. грн.

Відділ культури, туризму та релігій Бережанської
міської ради
Збільшити асигнування на:
з них на:
 капітальні видатки
КПКВ 2414070 „ Музеї і виставки ”

20,0 тис. грн.

150,0 тис. грн.
150,0 тис. грн.

20,0 тис. грн.
20,0 тис. грн.
20,0 тис. грн.

4. Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів, які
фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році (додаток
№ 5 до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 432 „ Про міський бюджет
на 2017 рік ”), згідно з додатком № 1.
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5. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році
будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 до
рішення міської ради від 23.12.2016 року № 432 „ Про міський бюджет на 2017
рік ”), згідно з додатком № 2.
6. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2017 рік,
зменшивши фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” та
602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду) ” за загальним фондом на суму 170,0 тис. грн. та
збільшивши за спеціальним фондом на – 170,0 тис. грн., в тому числі бюджет
розвитку – 170,0 тис. грн.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та
підприємництва.
Міський голова

МУЗИЧКА В.Я.
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