
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

                                                                                                  

Від  18 квітня   2016 року                                                                                      № 04/09 - 16 

м. Бурштин 

 
 

Про направлення  

вільного залишку 

 

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

кодексу України, розглянувши матеріали фінансового відділу , звернення КО 

«Бурштинська міська лікарня», відділу освіти і науки Бурштинської міської ради , 

враховуючи  рекомендації комісії з питань бюджету та економічного розвитку , міська 

рада 

вирішила: 

1.Спрямувати частину вільного залишку загального фонду міського бюджету , який 

склався на 01.01.2016 року в сумі 261399,11грн. : 

1.1. КО«Бурштинській міській лікарні»для  проведення поточного ремонту коридору 

лабораторії  та «проявочної» рентгенкабінету КО«Бурштинської міської лікарні» 

+103000,0грн.,для проведення ремонту мереж та водовідведення КО «Бурштинської 

міської лікарні» +18003,0грн. 

1.2.Програму підтримки діяльності міської організації Товариства Червоного Хреста 

України на 2016 рік+5000,0грн.; 

1.3.Програму фінансової підтримки державного пожежно – рятувального поста 

(м.Бурштин) 3-ї ДПРЧ УДСНС Івано – Франківської області для забезпечення пожежної 

безпеки м.Бурштин та с.Вигівка на 2016 рік+ 20000,0  грн.; 

1.4. Програму профілактики злочинності на 2016 –2018рр + 40000,0 грн. в т.ч. 

(національна поліція  – 20000,0  грн.; СБУ – 20000,0  грн.); 

1.5.Заміну водопроводу Коростовичі – свердловина №3+ 41000,0  грн.; 

1.6.Ремонт покрівлі по вулиці  О.Басараб, 5 ( при умові співфінансування мешканцями 

будинку) +9000,0грн. 

1.7.Виготовлення технічної інвентаризації по комунальгних об’єктах міста – 5396,11 грн.; 

1.8.Відзначення 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи – 20000,0  грн. 
 

і внести наступні зміни до міського бюджету на 2016 рік: 

КВК 01 «Міська рада»  

КФК 080101 «Лікарні»  

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»-121003,0  грн.  



КФК 250404 «Інші видатки» 

КЕКВ  2210 «Предмети та метеріали» - 5 000,0 грн. 

КФК 100203 «благоустрій міст і сіл» 

КЕКВ 2240«Оплата послуг(крім комунальних)»–55396,11грн. 

КВК 24 «Культура і мистецтво»  

КФК 110103 «Заходи» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 20 000,0 грн. 

КВК 75 «Фінансовий відділ» 
КЕКВ  2620  «Поточні трансферти» - 60 000,0 грн. 

2.З метою придбання підручників частину залишку загального фонду міського бюджету (в 

частині освітньої субвенції) направити на 

КВК 10 «Освіта» 

КФК 070201 «Загальноосвітні школи» 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

+42 600,0 грн. 

При цьому здійснити передачу коштів з загального фонду до бюджету розвитку  на суму 

42 600,0грн. 

3.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


