
 

 

                                                           
ШУМСЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Сьомого скликання 

Сорок третя   сесія 

  РІШЕННЯ                                    
 

10 жовтня 2018 року        №  2154  

 

Про внесення  змін до 

міського бюджету на 2018 рік 

 
Враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 

питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та торгівлі,  

рішення сесії міської ради № 1418 від 22 грудня 2017 року „Про міський 

бюджет на 2018 рік” із змінами та доповненнями,  відповідно до  Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись  статтею 78 

Бюджетного кодексу України Шумська міська рада 

 

 

     ВИРІШИЛА: 
1.Збільшити обсяги доходів загального  фонду міського бюджету на 2018 к 

на 250,000 тис. грн., за рахунок:  

-податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових 

винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами 

рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами                                            

(код доходу 11010200)                                                                         55,000тис.грн., 

- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування (код доходу 11010500)         30,000 тис. грн., 

-податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  

фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості (код 

доходу 18010300)                                                                             60,000 тис. грн., 

-адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (код 

доходу 21081500)                                                                               12,000 тис. грн., 

- плати за надання інших адміністративних послуг 

 (код доходу 22012500)                                                                    74,000 тис. грн., 

- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обмежень (код доходу 22012600)                                  19,000 тис. грн. 

 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 

2018 рік на 250,000 тис. грн. за головними розпорядниками коштів:   
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 Шумська міська рада                   250,000 тис. грн. 

 
КПКВ 0113241 "Забезпечення діяльності інших закладів 

 у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"        250,000 тис.грн. 

КЕКВ 2111"Заробітна плата"                     192,000 тис. грн. 

КЕКВ 2120" Нарахування на оплату праці"           57,000 тис. грн. 

КЕКВ 2273 " Оплата електроенергії"              1,000 тис. грн. 

 

3. Спрямувати на видатки загального фонду міського бюджету на 2018 

рік 39,480 тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду) 

станом на 1 січня 2018 року в тому числі за головними розпорядниками 

коштів:  

 Шумська міська рада                      39,480 тис. грн. 

КПКВ 0113241 "Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"         39,480 тис.грн. 

КЕКВ 2111"Заробітна плата"              39,480 тис. грн. 

 

4. Внести зміни в межах загального обсягу видатків на 2018 рік  за 

головними розпорядниками коштів: 

 

 Шумська міська рада  

по загальному фонду       

зменшити 

КПКВ 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 » 877,000 тис. грн. 

КЕКВ 2111" Заробітна плата"      746,000тис. грн. 

КЕКВ 2120" Нарахування на оплату праці"                80,000 тис. грн. 

КЕКВ 2210 " Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"    51,000тис. грн. 

 

збільшити 

КПКВ 0116013 "Забезпечення діяльності водопровідно- 

каналізаційного господарства"     195,000 тис. грн. 

КЕКВ 2240"Оплата послуг (крім комунальних)"  195,000 тис. грн. 

 

КПКВ 0116030"Організація благоустрою населених пунктів" 80,000 тис. грн. 

КЕКВ 2240"Оплата послуг (крім комунальних)"    50,000 тис. грн. 

КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам,організаціям)"                                                             30,000 тис. грн. 

 

КПКВ 0117461"Утримання та розвиток автомобільних доріг 

 та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів  

місцевого бюджету"                 150,000 тис. грн. 

КЕКВ 2240"Оплата послуг (крім комунальних)"  150,000 тис. грн. 

  по спеціальному фонду 
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збільшити 

КПКВ 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 » 51,000 тис. грн. 

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів 

 довгострокового користування"     51,000 тис. грн. 

   

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шумської міської ради 

 по загальному фонду       

зменшити 

КПКВ 0611020 "Надання загальної середньої 

 освіти загальноосвітніми навчальними закладами  

(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при  

школі)спеціалізованими школами, ліцеями,  

гімназіями, колегіумами"                                           40,505 тис. грн. 

КЕКВ 2210"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" 38,505 тис. грн. 

( субвенція НУШ)  

КЕКВ 2250 " Видатки на відрядження"      2,000 тис. грн. 

      збільшити 

КПКВ 0610160 "Керівництво і управління у  

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

 селах, об’єднаних територіальних громадах"                2,000 тис. грн. 

КЕКВ 2250 " Видатки на відрядження"        2,000 тис. грн. 

КПКВ 0614082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва"    27,000тис. грн. 

КЕКВ 2282"Окремі заходи по реалізації державних  

(регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку"    27,000 тис. грн. 

 

по спеціальному фонду 

збільшити 

КПКВ 0611020 "Надання загальної середньої 

 освіти загальноосвітніми навчальними закладами  

(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при  

школі)спеціалізованими школами, ліцеями,  

гімназіями, колегіумами"( субвенція НУШ)                    38,505 тис. грн. 

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування"                      38,505 тис. грн. 

КПКВ 0617321 "Будівництво освітніх установ  та закладів"       170,000 тис. грн. 

КЕКВ 3122 "Капітальне будівництво (придбання) інших 

 об’єктів"                                  170,000 тис. грн. 

 

Фінансове управління виконавчого комітету  

Шумської міської ради                   

по загальному фонду 

зменшити 

КПКВ 3710160 "Керівництво і управління у  
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відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних громадах"          8,000 тис. грн. 

КЕКВ 2210 " Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"        6,000тис. грн. 

КЕКВ 2240"Оплата послуг (крім комунальних)"         2,000 тис. грн. 

 

збільшити 

КПКВ 3710160 "Керівництво і управління у  

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

 селах, об’єднаних територіальних громадах"     212,000 тис. грн. 

КЕКВ 2111" Заробітна плата"        173,650 тис. грн. 

КЕКВ 2120" Нарахування на оплату праці"       38,350 тис. грн. 

 

7. Збільшити профіцит міського бюджету у сумі 259,505 тис. грн., в 

тому числі: 

1) загального фонду міського бюджету у сумі 259,505 тис. грн., напрямком 

використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2). 

 

8. Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 

259,505 тис. грн., джерелом покриття якого визначити: 

1) надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) у сумі 259,505 тис. грн. (додаток 2 ). 

 9. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде 

здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку та затвердити перелік 

об’єктів із врахуванням змін , внесених у 2018 році (додаток 6). 

 

10. Внести зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які 

фінансуються за  рахунок коштів міського бюджету у 2018 році та 

затвердити перелік програм із врахуванням змін, внесених у 2018 році 

(додаток 7). 

 

 

 

Міський  голова                                В.Є.ПЛЕТЮК  

         

  Павленко Л.В. 

  Кирея Г.Д 

 Антонюк С.В  


