УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ

СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2015 р.
м.Бурштин

№ 01/04 - 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 до міського бюджету, а саме:
1. Врахувати у складі доходів загального фонду освітню субвенцію з державного
бюджету місцевим бюджетам» по коду 41033900 та спрямувати на
КФК 070201 «Загальноосвітні школи»
КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
+27600,0грн.
При цьому здійснити передачу коштів з загального фонду до спеціального на суму
27600,00грн.
Спеціального фонду субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання
гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, які надають
населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у
зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого
водопостачання та водовідведення, опалення постачання гарячої води тарифам, що
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого
самоврядування між місцевими бюджетами по коду 41036600 та спрямувати на
КФК 100602 «Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення
та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення,
що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим
підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають
населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у
зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого
водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що

затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого
самоврядування»
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» +271599,95грн.
2. Зняти з загального фонду :
1.по КВК 01 (міська рада)
КФК 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді»
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -1800,00грн.
КФК 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 52583,18грн.
КФК 170703 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією,
ремонтом та утриманням автомобільних доріг
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -18,00грн.
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) -18609,42
КФК 250403 Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -1000,00грн
КФК 250404 Інші видатки
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) –27196,91грн.
2. по КВК 10 ( відділ освіти )
КФК 070101 Дошкільні заклади освіти
КЕКВ 2230 Продукти харчування - 172800,00 грн.
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -38760,00 грн.
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 11552,00 грн.
КЕКВ 2250 Видатки на відрядження - 4100,00 грн.
КФК 070804 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -19891,00 грн.
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних ) - 6600,00 грн.
КЕКВ 2250 Видатки на відрядження - 2148,00 грн.
3.по КВК 24 (відділ культури)
КФК 110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 4850,90 грн.
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) -68568,41грн.
КЕКВ 2250 Видатки на відрядження - 400,00грн.
з спеціального фонду :
1.По КВК 01 (міська рада)
КФК 010116 Органи місцевого самоврядування
КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об`єктів - 1229,56грн.
КФК 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ
КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об`єктів -110000грн.
КФК 120201 Періодичні видання (газети та журнали)
КЕКВ 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 600,00грн
КФК 150101 Капітальні вкладення
КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об`єктів -137931,14грн.
2.КВК 24 (відділ культури)
КФК 110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
-20000,00грн.

КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об`єктів -9317,28грн.
КФК 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи
КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 10558,60грн.
Та направити до загального фонду :
1.по КВК 01 (міська рада)
КФК 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)+7109,10 грн.
КФК 250404 Інші видатки
КЕКВ 2800 Інші поточні видатки +5047,99грн.
КФК 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань»
КЕКВ 2250 Видатки на відрядження+1800,00грн.
2. по КВК 10 ( відділ освіти )
КФК 010116 Органи місцевого самоврядування
КЕКВ 2111 Заробітна плата +18200,00 грн.
КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці+ 3651,00 грн.
КФК 070101 Дошкільні заклади освіти
КЕКВ 2111 Заробітна плата +182500,00 грн.
КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці + 48500,00 грн
до спеціального фонду
КФК 150101 Капітальні вкладення
КЕКВ 3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів+ 206562,56грн.
КЕКВ 3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) + 244143,75грн.
При цьому здійснити передачу коштів з загального фонду до спеціального на суму
161069,73грн.
3. Для здійснення видатків на виплату допомог сім’ям з дітьми відповідно до
потреби в коштах провести перерозподіл
КВК 15 (відділ соціального захисту)
КФК 090304 «Допомога при народженні дитини»
КЕКВ 2730 Інші виплати населенню -19431,26грн.
КФК 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям»
КЕКВ 2730 Інші виплати населенню +17909,42грн.
КФК 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям»
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) +40,99грн.
КФК 090413 «Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного
розладу»
КЕКВ 2730 Інші виплати населенню +1480,85грн.
4.
Залишок коштів на початок року по спеціальному фонду ( екологія) в сумі
70000,00 грн. направити до загального фонду на
КВК 10 (відділ освіти)
КФК 070101 Дошкільні заклади освіти
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) + 50000,00 грн.
КФК 070201 Загальноосвітні школи
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) + 20000,00 грн.

5.
З метою приведення у відповідність планових показників до фактичних
надходжень по спеціальному фонду просимо внести зміни до міського бюджету, а саме:
Найменування
липень
-500000
Кошти від продажу
земельних ділянок
несільськогосподарського
призначення, що
перебувають у державній
або комунальній
власності, та земельних
ділянок, які знаходяться
на території Автономної
Республіки Крим

ККД

серпень

вересень Всього

-476838

-12190

-989028

+4000

+4000

-8190

-985028

33010100

Надходження коштів
пайової участі у розвитку
інфраструктури
населеного пункту

24170000

ВСЬОГО
КВК
01(міська
рада)

-500000

КФК
150101
«Капітальні
вкладення»

РАЗОМ

КЕКВ

3122
3131
3132

-476838

липень
-500000,0

серпень
-110000,0
-356838,0
-10000,0

вересень
0,0
-8190,0
0,0

ВСЬОГО
-610000,0
-365028,0
-10000,0

-500000,0

-476838,0

-8190,0

-985028,0

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань бюджету та економічного розвитку (В.Рик) та начальника фінансового відділу
Петровську О.І.

Міський голова

Роксолана Джура

