
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

                                                                                                  

Від  18 квітня   2016 року                                                                                      № 02/09 - 16 

м. Бурштин 
                                                                                                                                       
 

Про внесення змін до міського бюджету 2016 року  

 

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного  

кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»,  

враховуючи  рекомендації комісії з питань бюджету та економічного розвитку , міська 

рада 

вирішила: 

 

 1.Відповідно до листів розпорядників коштів внести зміни до міського бюджету, а саме: 

по КВК 01 «міська рада»  

для фінансування футбольного клубу «Енергія»-18000,00грн., громадської організації 

БМФФ -20000,00грн. 

Зменшити бюджетні призначення по загальному фонду  

КФК 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 38 000,00грн. 

Збільшити бюджетні призначення  по загальному фонду  

КФК 130112 «Інші видатки» 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 

+38000,00грн. 

Для приведення у відповідність до затверджених програм 

Зменшити бюджетні призначення по загальному фонду 

КФК 081002 «Інші заходи по охороні здоров`я» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»-25000,0грн. 

КФК 100203 «Благоустрій міст і сіл»  

КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)» - - 5000,0 грн 

Збільшити бюджетні призначення по загальному фонду 

КФК 081007 «Програми і централізовані заходи боротьби 

з туберкульозом» 

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали»+20000,0грн. 

КФК 081008 «Програми і централізовані заходи  

профілактики СНІДу»                                                                                   

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали»+5000,0грн. 



КФК 170703 «Видатки на проведення робіт,пов’язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 

КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)» - +5000,0 грн 

 

2.Відповідно до змін до програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та 

с.Вигівка  та листа Бурштинської міської ради 

Зменшити призначення по спеціальному фонду  КВК 01 «міська рада» 

КФК 170703 «Видатки на проведення робіт,пов’язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» -600000,0грн. 

Та відповідно збільшити по загальному фонду КВК 01 «міська рада» 

КФК 170703 «Видатки на проведення робіт,пов’язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+600000,0грн. 

 

3. Внести зміни до міського бюджету на 2016 рік: 

3.1. Врахувати в складі доходів міського бюджету стабілізаційну  дотацію з 

державного бюджету місцевим бюджетам по коду доходу 41020600 «Стабілізаційна 

дотація»  в сумі 2537000,0 грн та спрямувати її на видатки на професійно – технічну 

освіту:  
 

КВК 10 « Відділ освіти і науки» 

КФК 070501 «Професійно – технічні заклади освіти» 

КЕКВ 2111  «Заробітна плата» - 1596044,0 грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 331774,0 грн. 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 85561,0 грн. 

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 48820,0 грн. 

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання» - 28901,0 грн. 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 60000,0 грн.  

КЕКВ 2720 «Стипендії» - 377200,0 грн. 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 8700,0 грн. . 

 

3.2. Зменшити бюджетні призначення: 

КВК 10 «Відділ освіти і науки» - -1134765,92 грн 

КФК 070501 «Професійно – технічні заклади» - -1134765,92 грн. 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - _- 238460,13 грн. 

КЕКВ  2120 «Нарахування на заробітну плату» - - 46767,74 грн. 

КЕКВ 2220 «Медикаменти» - - 4000,0 грн._ 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - -27830,0 грн. 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»- - 41120,0 грн. 

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - - 1500,0 грн. 

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - - 70800,0 грн. 

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання» - - 29117,42 грн. 

КЕКВ 2273 «Оплата  електроенергії» - - 49822,89 грн.  

КЕКВ 2720 «Стипендії» - - 620883,74 грн. 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - -3464,0 грн. 

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - - 1000,0 грн. 

 

КВК 15  «Відділ соціального захисту» - - 20158,0 грн 

КФК 091205 «Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - -158,0 грн. 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - - 20000,0 грн. 



 

Та відповідно збільшити: 

 

КВК  01 «Міська рада» - + 1033565,92 грн. 

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»  

КЕКВ 3110 «Придбанння предметів довгострокового користування» - + 156747,0 

грн 

КФК 100203 «Благоустрій міст і сіл» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - +335500,0 грн. 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - +276000,0 грн. 

КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 

КЕКВ 2240  «Оплата послуг (крім комунальних)» - + 131175,92 грн. 

КФК 250404 «Інші видатки»  

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - + 102000,0 грн. 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - + 12143,0 грн. 

КФК 080101 «Лікарні»  

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» + 20000,0 грн. 

Здійснити передачу коштів з загального фонду до спеціального фонду  в сумі  

432747,0 грн. 

 

КВК 10 «Відділ освіти і науки» - + 101200 грн. 

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»  

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - + 11200,0 грн. 

КФК 070101 «Дошкільні заклади»  

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - + 30000,0 грн. 

КФК 070201 «Загальноосвітні навчальні заклади» 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - + 30000,0 грн. 

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

 

КВК 15  «Відділ соціального захисту» - 20158,0 грн 

КФК 090412 « Інші видатки на соціальний захист населення»_ 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) - +158,0 грн. 

КЕКВ 2730 « Інші виплати населенню» - + 20000,0 грн. 
  

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

бюджету та економічного розвитку (В.Рик) та начальника фінансового відділу 

О.І.Петровську 

 

 

 

 

Міський голова                                                                           Роксолана Джура 

 

 


