
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 23 грудня 2016 року                                                                                             № 04/21-16 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін  

до міського бюджету на 2016 рік»  

 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні»,    ст.78 

Бюджетного  кодексу України, враховуючи  рекомендації комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку , міська рада 

вирішила: 

1. Внести зміни в дохідну частину загального фонду бюджету міста (збільшити в обсязі 

570000 грн.) а саме : 

Код Назва податку                                             Зміни (+,-) 

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати 

+319395 

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж 

заробітна плата 

+3680 

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування 

+24455 

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

+50000 

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 

+1120 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб   +80000 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб   +2053 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб   +15356 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб   +37000 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб -20000 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  +50000 

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у +1712 



яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 

75 відсотків 

21010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань 

-520 

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань 

+2740 

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг +2240 

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень 

+4000 

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності  

-5000 

24060300 Інші надходження 304 

 ВСЬОГО 570000 

2. Кошти від збільшення дохідної частини міського бюджету в сумі 570000,0 грн. спрямувати 

та внести відповідні зміни 

КВК 01 Міській раді 137960,0 грн. 

- для виплати  одноразової грошової винагороди  міському голові до Дня місцевого 

самоврядування 2500,0 грн. 

-на обслуговування вуличного освітлення 10000,0 грн. 

-для придбання ламп вуличного освітлення 10000,0 грн. 

-поточний ремонт вуличного освітлення від вул.Д.Галицького до вул.Лісної 9900,0 грн. 

-поточний ремонт кабінету міської ради 3560,0 грн. 

-поточний ремонт місця тимчасового зберігання автотранспорту вул..В.Стефаника                

40000,0 грн. 

-поточний ремонт про явочної рентгенкабінету12000,0 грн. 

-фінансова підтримка господарству благоустрою КП «Житловик»+50000,0 грн. 

КФК010116 «Органи місцевого самоврядування»  

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»+2500,0 грн. 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+3560,0 грн. 

КФК 080101 «Лікарні» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+12000,0 грн. 

КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+59900,0 грн. 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+10000,0 грн. 

КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, 

організаціям»)+50000,0 грн. 

КВК 10 відділу освіти 

- Відділу освіти та науки 412040 грн. 

- для фінансування Бурштинського ТЕК у грудні  2016 року  350000,0 грн. 

-оплата продуктів харчування ЗНЗ 50000,0 грн. 

-придбання штучних ялинок для ДНЗ та ЗНЗ 11040 грн. 

-придбання класних дощок в ЗНЗ 1000,0 грн. 

КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+4980,0 грн. 

КФК 070201 «Загальноосвітні школи»  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+7060,0 грн. 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування»+50000,0 грн. 

КФК 070501 «Професійно-технічні заклади освіти»  



КЕКВ 2111 «Заробітна плата»+185000,0 грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»+40018 грн. 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування»+23390,0 грн. 

КЕКВ 2720 «Стипендії»+101592,0 грн. 

КВК 24 Відділу культури 20000,0 грн. 

-для поточного ремонту системи теплопостачання 20000,0 грн. 

КФК 110205 «Школи естетичного виховання» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+20000,0 грн. 

 

3.1Врахувати в складі доходів : 

-субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво(придбання житла) 

для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередньо участь в 

антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які 

брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов в сумі 

399830,57 грн. та спрямувати відділу соціального захисту населення  на 

КФК  150118 «Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення» 

КЕКВ 3121 «Капітальне будівництво (придбання) житла»+399830,57 грн. 

При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі                  

399830,57 грн. 

- Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу в сумі 2800,0 грн. та спрямувати відділу соціального захисту населення  

на КФК 090202 «Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону 

України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають 

особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) 

осіб» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+1116,10 грн. 

КФК 090406 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та 

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+1683,90 грн.   

3.2.Зменшити дохідну частину: 

- Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з 

дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 

державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 

психічних захворювань в сумі 622310,0 грн. та за видатками  

090304 «Допомога при народженні дитини» 

2730 «Інші виплати населенню»-442201,55 грн. 

090307 «Тимчасова державна допомога дітям» 

2730«Інші виплати населенню»-170339,64 грн. 

090308 «Допомога при усиновленні дитини 

2730«Інші виплати населенню»-9607,17 грн. 

090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям» 

2240«Оплата послуг (крім комунальних)»-161,64 грн. 

-Інші субвенції на поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та інвалідів війни в 

сумі 2230,0 грн. та за видатками по відділу соціального захисту населення 

КФК 090417 «Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»-2230,0 грн. 

-Інші субвенції на додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА в сумі 5500,0 грн. 

та за видатками  

КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» 

КЕКВ 2710 Виплата пенсій і допомоги -5500,0 грн. 

 



 

4.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету : 

КВК 15 «Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради» 

Зменшити:  

КФК 090302 «Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами” 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню » - 41317,50 грн. 

КФК 090303  «Допомога до досягнення дитиною трирічного віку» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню » - 34240,87 грн. 

КФК  090304 «Допомога при народженні дитини» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню » - 449025,10 грн. 

КФК 091205 «Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню » - 32400,00 грн. 

КФК  150118 «Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення» 

КЕКВ 3121 «Капітальне будівництво (придбання) житла»+399830,57грн. 

Направити :  

КВК 15 «Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради» 

КФК 090305 «Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню »  34924,51 грн. 

КФК 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню »  69116,54 грн. 

КФК 090308 «Допомога при усиновленні дитини» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню »  6407,17 грн. 

КФК 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню  357072,02  грн. 

КФК 090413 «Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню  21172,76 грн. 

КФК 091300 « Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню  35781,03 грн 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»- 109,44 грн. 

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 32400,00 грн. 

КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» 

КЕКВ 3240 «Капітальні трансферти населенню»+399830,57 грн. 

КВК 01 міська рада 

Зняти з відлову безпритульних собак 30000,0 грн. 

Направити на встановлення 2-х новорічних ялинок 15643,0 грн. та придбання іграшок 4357,0 

грн. 

КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»-4357,0 грн.  

КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар+4357 грн. 

Та на КВК 10 відділ освіти 

На придбання подушок в ДНЗ та НВК 10000,0 грн. 

КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+8065,0 грн. 

КФК 070201 «Загальноосвітні школи»  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+1935,0 грн. 

Зняти з капітального ремонту доріжки по вул. Шухевича» - 6430,0 грн. 

КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів»-6430,0 грн. 

Та направити  на поточний ремонт під’їзду №3 по вул..В.Стуса18 



КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+6430,0 грн. 

 

КВК 10 відділ освіти  зняти з поточного ремонту огорожі Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№3 -30000,0 грн.  

Та направити на 

-придбання спортінвентаря для Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 5000,0 грн. 

-придбання 2-х ноутбуків для Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3+16000,0 грн. 

-придбання принтера Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3+9000,0 грн. 

КФК 070201 «Загальноосвітні школи» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -30000,0 грн. 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+5000,0грн. 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»                  

+25000,0 грн. 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 25000,0 грн. 

КВК 24 «відділ культури» 

КФК 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»-929,24 грн. 

КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» 

КЕКВ 2210«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+600,0 грн. 

 КВК75 «фінансовий відділ» 

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»+113,30 грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»+215,94 грн. 

 

Відповідно до змін в План природоохоронних заходів 

КВК 01 міська рада 

КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» 

КЕКВ 2240-75000,0 грн. 

КВК 10 відділ освіти 

КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» 

КЕКВ 2240+75000,0 грн. 

 

4. Частину залишку загального фонду міського бюджету , який склався на 01.01.2016 року в 

сумі 13400,0грн.спрямувати відділу освіти на придбання класних дощок в ЗНЗ 

КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» + 13400,0 грн. 

 

5.Внести зміни в рішення міської ради «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік» 

від 22 липня 2016року №01/15-16,від 26 серпня 2016року №03/16-16,від 23 вересня 2016року 

№01/17-16,від 27 жовтня 2016 року №01/19-16,від 29 листопада 2016 року №01/20-16, а саме: 

замінити КФК 070401 на КФК 070806.  

 

6.Контроль за виконанням рішення покласти на голову  постійної  комісії міської ради з 

питань бюджету та економічного розвитку В.Рика , начальника фінансового відділу 

О.Петровську. 

 

Міський голова                                                                           Роксолана Джура   

                                                                 

 


