УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
ШОСТЕ

СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
8 квітня 2015 року
м.Бурштин

№ 01/53-15

Про внесення змін до міського бюджету 2015р.

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного
кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»,
враховуючи рекомендації комісії з питань бюджету та економічного розвитку міська
рада
вирішила:
1. Врахувати в складі доходів іншу субвенцію з Галицького районного бюджету
(для КО « Бурштинської ЦМЛ) в сумі 8453,00 грн для погашенння заборгованості, яка
виникла у попередні роки по КФК 250403 КЕКВ 2240- +8453,0грн
2 Врахувати в складі доходів субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) в сумі
7981000,0грн
та спрямувати на КФК 090405 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг»
КЕКВ 2730«Інші виплати населеннню»-7981000,0 грн.
3.Врахувати в складі доходів спеціального фонду субвенцію з обласного
бюджету на погашення заборгованості станом на 01.01.2015 року в сумі 72991,0 грн.
По КФК 250403 «Видатки на покриття інших заборгованостей , що
виникли в попередні роки»
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших обєктів»-72991,0грн.
3.1 Внести зміни до міського бюджету по КВК 01 ( міська рада)
Зняти із КФК 150101» Капітальні вкладенння»
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших обєктів» - - 270 000,0 грн
КФК 010116 « Апарат управлінння»
КЕКВ 2240» Оплата послуг ( крім комунальних ) - - 1048,0 грн
Направити на КФК 010116 « Апарат управлінння»
КЕКВ « 2210 « Предмети, матеріали» - +1048,0 грн
КЕКВ 3132 « Капітальний ремонт інших обєктів» - +270 000,0 тис грн
4 Внести зміни до міського бюджету по загальному та спеціального фонду
Зняти із КФК 010116 « Апарат управління» по КВК 75 « фінансовий віддділ»
КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали,обладнанння та інвентар» - -26612,0
грн

КФК 250102 « Резервний фонд»
КЕКВ 9000 « Нерозподілені видатки» - - 3465,0 грн
Направити на КФК 010116 «Апарат управлінння»
КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних) - + 11838,0 грн
КЕКВ 3110 « Предмети довгострокового користування» - +14774,0 грн
КФК 250404 «Інші видатки» по КФК 001(міська рада)
КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали» - + 3465,0 грн
5. Внести зміни по КВК 15 ( соціальний захист)
КФК 090201 «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»
КЕКВ 2730 « Інші виплати населеннню» Лютий - - 72152,0 грн.
Березень - - 266750,0 грн.
Квітень - + 72152,0 грн.
Грудень - +266750,0грн.
КФК 090204 “Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони,
ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного
захисту, ветеранам Державної служби»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населеннню»
Лютий - - 11654,0 грн.
Квітень - + 11654,0 грн.
КФК 090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей
померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житловокомунальні послуги
КЕКВ 2730 «Інші виплати населеннню»
Лютий - - 23847,0 грн.
Квітень - + 23847,0 грн
КФК 090210 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту
рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`,
громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про
охорону здоров`я, частиною п`ятою
КЕКВ 2730 «Інші виплати населеннню»
Лютий - - 2395,0 грн.
Березень- -2655,0 грн.
Квітень - + 5050,0 грн
КФК 090215 «Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного
типу
та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або
більше дітей, а
також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше
дітей»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населеннню»
Березень - - 46939,0 грн.
Грудень - + 46939,0 грн.
КФК 090405 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на
оплату
житлово-комунальних послуг»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населеннню»
Лютий - - -36198,0 грн

Березень - -133190,0 грн
Квітень - + 36198,0 грн
Грудень - +133190,0грн
КФК 090407 Компенсація населенню додаткових витрат на оплату
послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої
води
КЕКВ 2730 «Інші виплати населеннню»
березень - - 4160,0 грн.
Квітень - + 4160,0 грн
Відповідно до програми підтримки військовослужбовців і працівників
правоохоронних органів , які брали або беруть участь в антитерористичній операції
в східних областях України внести зміни ,а саме:
Зняти з КФК 091205 «Виплати грошової компенсації фізичним особам , які
надають соціальні послуги»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населеннню» - -100000,0грн.
Направити на КФК 090412 «Інші видатки»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населеннню» - +100000,0грн
6. Внести зміни по КВК 10 ( відділ освіти і науки)
КФК 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти»
КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних) -25000,0 грн
КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали» - + 25000,0 грн.
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»
КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)» -7240,0грн.
КФК 070201 «Загальноосвітні школи»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населеннню» +7240,0грн.
7.Відповідно до внесених змін до програми соціально-економічного розвитку
м.Бурштина та с.Вигівка внести наступні зміни:
КФК 150101 «Капітальні вкладенння»
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших обєктів» -99000,0грн
КФК 100203 «Благоустрій міст і сіл»
КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)»- + 99000,0грн
8.Внести зміни по КФК 250102 «Резервний фонд»
КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» - -5059,1 грн
Направити на КФК 150101 «Капітальні вкладенння»
КЕКВ 3141 «Реконструкція житлового фонду» - + 5059,1 грн.
9.Внести зміни
Зняти з КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл»
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» - -1000000,0грн
та направити на
КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - +220000,0грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»- +80000,0грн
КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата»- +520000,0грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»- +180000,0грн
10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань бюджету та економічного аналізу (М.Коцур ) та начальника фінансового відділу
Петровську О.І.
Міський голова

Петро Курляк

