УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
ШОСТЕ

СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 29 травня 2015 року
м.Бурштин

№ 03/54-15

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. Внести зміни по КВК 15 ( соціальний захист)
КФК 090304 «Допомога при народженні дитини»
КЕКВ 2730 « Інші виплати населенню»
Листопад - -20450,0 грн.
Квітень - +17873,20грн.
Травень- +2576,80 грн.
КФК 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»
Квітень - +2576,80грн.
Травень- -2576,80 грн.
КФК 090405 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»
Квітень – -500000,0грн.
Грудень - +500000,0 грн.
КФК 090302 «Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»
Травень - +2338,98 грн.
Грудень - -2338,98грн.
КФК 090303 «Допомога до досягнення дитиною трирічного віку»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»
Травень - +8400,00 грн.
Грудень - -8400,00грн.
КФК 090304 «Допомога при народженні дитини»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»
Травень - +124697,33 грн.
Грудень - -124697,33грн.
КФК 090305 «Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»
Травень - +3448,71 грн.
Грудень - -3448,71грн.

КФК 090307 «Тимчасова державна допомога дітям»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»
Травень - +12905,60 грн.
Грудень - -12905,60грн.
КФК 090308 «Допомога при усиновленні дитини»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»-+12040,00грн
КФК 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим
сім`ям»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»- -12040,00грн.
Травень - +112395,60 грн.
Грудень - -112395,60грн.
КФК 090413 «Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок
психічного розладу»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»
Травень - +9000,00 грн.
Грудень - -9000,00грн.
КФК 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»
Травень - +297742,78 грн.
Грудень - -297742,78грн.
2. Внести зміни по КВК 01( міська рада)
КФК 150101«Капітальні вкладення»
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - - 49476,0 грн
КФК 250403 «Видатки на покриття інших заборгованостей, що
виникли у попередні роки»
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - +49476,0 грн
КФК 200700 «Інші природоохоронні заходи»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - +43500,0грн.
КФК 240604 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього
природного середовища»
КЕКВ2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - -43500,0грн.
КФК 150101«Капітальні вкладення»
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - - 254200,0 грн
КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - +250000,0 грн
КЕКВ2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - +4200,0грн
КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - -45000,0грн
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - + 3650,0грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - +1350,0 грн
КФК 091103 «Забезпечення державної політики з питань молоді»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» +15000,0грн.
КФК 130112 «Інші видатки»
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» - +12000,0грн.
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування» - +13000,0грн.
КФК 250404 «Інші видатки»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - +4000,0грн.
КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - +20000,0грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - +669000,00

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування» -+30000,0грн.
КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів»
-929000,0грн.
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» -+150000,0грн.
КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів»- +35000,0грн.
КФК 080101 «Лікарні»
КЕКВ 2220 « Медикаменти та перев’язувальні матеріали»-20000,0грн.
КФК 081002 «Інші заходи в галузі охорони здоров'я»
КЕКВ 2220 « Медикаменти та перев’язувальні матеріали»+20000,0грн
3.Внести зміни по КВК 10 «Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту»
КФК 070201 «Загальноосвітні школи»
Загальний фонд
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 7000,0грн.
Спеціальний фонд
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування» - +7000,0грн.
КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - -50,0грн.
КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» -+50,0грн
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» + 6387,0грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - -6387,00 грн.
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - -9000,00грн
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» -3267,00грн.
КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної
освіти»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - +20000,00грн
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» -+7267,00грн.
КФК 070804 “Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних
відділів освіти»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - -11000,00грн
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»- -4000,00грн
КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних
ресурсів»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -+25000,0грн.
4.Внести зміни по КВК 75 «Фінансовий орган»
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»- +1720,0грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -1720,0грн.
по КВК 76 «Фінансовий орган»
КФК 250102 «Резервний фонд»
КЕКВ 9000 «нерозподілені видатки»- -4000,00грн.
5.Зняти з КВК 15 (соціальний захист)
КФК 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і
ветеранів»
КЕКВ 2730 « Інші виплати населенню» - - 6000,0грн.
Направити на КВК 24 (Культура і мистецтво)
КФК 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші
мистецькі заклади та заходи»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» + 1000,0грн.

КЕКВ 2730 « Інші виплати населенню» - + 5000,0грн.
6. Внести зміни по КВК 24 «Орган з питань культури»
КФК 110201 « Бібліотеки»
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування» -+1000,0грн
7. Врахувати в складі доходів
- іншу субвенцію по коду 41035000(загальний фонд) з районного бюджету в сумі
600 000,0 грн. та направити на:
КФК 080101 «Лікарні»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - +370000,0грн.
КЕКВ 2220 « Медикаменти та перев’язувальні матеріали»+150000,0грн.
КЕКВ 2230 «Продукти харчування» -+50000,0грн.
КЕКВ 2730 «Інші виплати населення» -+30000,0грн.
- іншу субвенцію по коду 41035000(спеціальний фонд) з районного бюджету в
сумі 1264792,0 грн. та направити на:
КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних
ресурсів»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - +88998,00
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» -+600000,0грн.
КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів»+575794,0грн
8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу
Бурштинської міської ради О.Петровську, голову комісії з питань бюджету та
економічного розвитку М.Коцура.

Міський голова

П.Курляк

