
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

Від 15 жовтня   2015 року                                                                             № 02/62-15 

м.Бурштин 

 

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 у складі доходів: 

 «Медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам» по коду 41034200 та 

спрямувати на   КФК 080101 «Лікарні» 

    КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +318800,0грн. 

«Освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам» по коду 41033900 та 

спрямувати на   КФК 070201 «Загальноосвітні школи» 

                            КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +344974,0грн. 

                            КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»+125226,0грн. 

«Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» по коду 41037000 та спрямувати на 

                            КФК 250203 «Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів» 

                            КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку»  +284847,0грн.                       

 «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 розладів» по коду 410306000 та спрямувати на 

                            КФК 090304 «Допомога при народженні дитини» 

                            КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» +560000,0грн. 

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

                                                     психічного розладу» 

                            КЕКВ 2730«Інші виплати населенню» +4100,0грн. 

                            КФК 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та  

                                                 дітям-інвалідам» 

                            КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»  +22400,0грн.     

2.Внести наступні зміни до бюджету: 

  1. По КВК 01( міська рада)  

                           Загальний фонд 

                           КФК 080101 «Лікарні» 

                           КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»-12000,0грн. 



                           КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» +50000,0грн 

                           КФК 080600 «Фельдшерсько-акушерські пункти»  

                           КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»-18000,0грн. 

                           КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали»  -3000,0грн. 

                           КФК 081002 «Інші заходи по охороні здоров`я» 

                           КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали»  -15000,0грн. 

 

                           КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» 

                           КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»-140000,0грн. 

                           КЕКВ 2610 +93000,0грн. 

                           КФК 170703 КЕКВ 2240+47000,0грн. 

                           Спеціальний фонд 

                           КФК 080101 «Лікарні» 

                           КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового  

                                                     користування»  -2000,0грн 

                           КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» 

                           КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -41500,0грн.    

             В зв’язку з розірванням договорів між міським бюджетом та бюджетом  

                          Галицького району внести зміни: 

                           КФК 080101 «Лікарні» 

                           КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -205000,0грн. 

                           КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» -299200,0грн. 

                           КЕКВ 2230 «Продукти харчування» -10000,0грн. 

                           КЕКВ 2730 «Інші виплати населення»  -10000,0грн. 

  2. По КВК 10(відділ освіти) 

                           КФК 070201 «Загальноосвітні школи» 

                           КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -3310,0грн.(з\ф) 

                           КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт» +3310,0грн (с\ф) 

 

                           КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» 

                           КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» +41500,0грн    

  3.По КВК 15 (відділ соціального захисту населення)  

                           КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» 

                           КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»  +24000,0грн. 

                           КФК 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і  

                                                   ветеранів» 

                           КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»  -24000,0грн. 

 

  4.По КВК 24 (відділ культури) 

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

                                                     заклади та заходи»  

                           КЕКВ 2730 +12500,0грн. 

                           КФК 110201 «Бібліотеки» 

                           КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»-2000,0грн.    

                           КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади  

                                                    клубного типу»    

 КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+2000,0грн.             

                           КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей» 

                           КЕКВ 2210 -12500,0грн.  

 

3.  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 


