
                                                                                                          
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

 

Від  26 серпня  2016 року                                                                                                 № 03/16-16  

м.Бурштин 

 

Про внесення змін 

до міського бюджету 2016 року  

 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні»,    ст.78 

Бюджетного  кодексу України, враховуючи  рекомендації комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку , міська рада 

вирішила: 

1.Врахувати в доходах міського бюджету: 

1.1.Загального фонду: 

 -субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання та водовідведення, квартирної плати( утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій) по коду 41030800 в сумі 1 246 000,0 грн. та спрямувати її відділу 

соціального захисту населення 

КФК 090405 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» + 1 246 000,0грн. 

- освітню субвенцію  по коду 41030900 в сумі 41700,0 грн. та спрямувати її відділу освіти та 

науки 

КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), 

спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» 



КЕКВ 2111  « Заробітна плата»  +41700,0 грн. 

-  медичну субвенцію по коду 41034200 в сумі 31700,0 грн. та спрямувати її Бурштинській 

центральній міській лікарні 

КФК 080101 « Лікарні» 

КЕКВ 2111» Заробітна плата» +31700,0 грн 

1.2.Спеціального фонду: 

- іншу субвенцію з обласного бюджету по  коду 41035000  в сумі 30000,0 грн. та спрямувати 

відповідно до п.6.1. рішення обласної ради від 10.06.2016 р. №194-5/2016 «Про внесення змін 

до обласного бюджету на 2016 рік » на виконання заходів регіональної цільової програми 

зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів області до 2020 року 

(с.Вигівка)   

КВК 01 міська рада 

КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл» 

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

-іншу субвенцію з обласного бюджету по коду 41035000 в сумі 150 000,0грн. та спрямувати 

на капітальний ремонт (заміну вікон) у Бурштинській гімназії Бурштинської міської ради  

КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), 

спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми»   

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»+150000,0грн 

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

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) » дорога по вул..Калуська -400000,00 

грн. 

КЕКВ 3132 « Капітальний ремонт інших об’єктів » дорога по вул..Шухевича 

+400000,00 грн. 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 400000,00 

грн. 

з КФК 100203 «Благоустрій міст і сіл» 

КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали та інвентар»  -13000,0 грн. 

КЕКВ 2240 « Оплата послуг (крім комунальних)» -9000,0 грн. 

КЕКВ 3110 « Придбання предметів довгострокового користування»  +22000,0 грн. 

При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку кошти в сумі 

22000,0 грн . 



Зменшити призначення : 

10 «Відділ освіти і науки» 

КФК 070101 « Дошкільні заклади» 

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

та спрямувати 

КВК 01 міська рада 

КФК 250404 « Інші видатки» 

КЕКВ 2800 « Інші поточні видатки»+20000,0 грн. 

3. Збільшити обсяг доходів  загального фонду міського бюджету на 493000,0 грн в т. ч. : 

Код Назва податку                                                             

Зміни 

(+,-) 

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 

+202 908 

11010900 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування 

-11 000 

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

+ 100 000 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб   + 100 000 

21010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань 

+2 649 

21080500 Інші надходження   + 35 130 

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень 

+ 6 150 

24060300 Інші надходження   + 56 763 

31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового 

майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку 

спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові 

кошти, власники яких невідомі  

+ 400 

 ВСЬОГО +493 000 

 

4.Кошти від перевиконання дохідної частини  міського бюджету за 7 місяців 2016 року в 

сумі 493000,0 грн спрямувати та внести відповідні зміни: 



4.1.Відділу освіти та науки 

-на придбання підручників (1-9 класи) 10000,0 грн.; 

-на бензин для перевезення школярів (серпень 5000,0грн. вересень 6000,0грн.) 11000,0грн. 

-на придбання журналів 17500,0 грн.  ; 

-на поточний  ремонт освітлення в Бурштинському МНВК 6000,0 грн.; 

-на відрядження педагогічних працівників- 7000,0 грн та працівників методичного кабінету-

5000,0 грн 

-для Бурштинського ТЕК КНЕУ для оплати продуктів харчування -17391,0грн. та стипендії – 

66000,0 грн.  

КФК 070201 ««Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), 

спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» 

КЕКВ 3110 « Придбання предметів довгострокового користування» (підручники) 

+10000,0грн. 

КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали та інвентар» + 28500,0 грн. 

КЕКВ 2250 «Відрядження» +7000,0 грн. 

КФК 070401 « Позашкільні заклади освіти, заходи з позашкільної роботи» 

КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних) + 6000,0 грн. 

КФК 070802  « Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти»  

КЕКВ 2250 «Відрядження» + 5000,0 грн. 

КФК 070501 « Професійно – технічні заклади освіти» 

КЕКВ 2230 « Продукти харчування» + 17391,0 грн. 

КЕКВ 2720 « Стипендії» + 66000,0 грн. 

При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку кошти в сумі 

10000,0 грн.  

Всього : 139891,0 грн. 

4.2.Бурштинській міській раді: 

-на заробітну плату 115000,0грн та нарахування на заробітну плату-99000,0грн.; 

-для лікарні на медогляд учасиків АТО 11500 грн  

- вуличне освітлення 70000,0 грн. 

-на придбання ліцензії для  використання програмного продукту « Zillya! Антивірус для 

бізнесу» (згідно вимог контролюючих органів) 3000,0 грн.  

-на придбання друкованого продукту (довідки) 5000,0 грн. 

-на погашення заборгованості згідно рішення суду 15000,0 грн. 

КФК 010116 « Органи місцевого самоврядування» 

КЕКВ 2111 « Заробітна плата» +115000,0 грн. 



КЕКВ 2120 « Нарахування на заробітну плату» +99000,0 грн. 

КЕКВ 2210 « Предмети , матеріали та інвентар» +5000,0 грн. 

КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних) +3000,0 грн.   

КФК 080101 «Лікарні» 

КЕКВ 2220 « Медикаменти»+ 11500,0 грн. 

КФК 100203 « Благоустрій міст і сіл» 

КЕКВ 2273 « Оплата електроенергії» +70000,0 грн. 

КФК 250404 « Інші видатки» 

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» +15000,0 грн. 

Всього:  318500,0 грн. 

4.3.Відділу культури і туризму  на оплату праці та нарахування на заробітну плату: 

110201 « Бібліотеки» 

2111 «Заробітна плата» +4740,0грн. 

110204 «Будинки культури» 

2120 « Нарахування на заробітну плату»+510,0грн. 

110205 « Школи естетичного виховання» 

2111 «Заробітна плата» +17555,0 грн. 

2120 « Нарахування на заробітну плату» +3700,0 грн. 

110502 « Інші культурно – освітні заклади і заходи культури» 

2111 «Заробітна плата» +3750,0 грн. 

2120 « Нарахування на заробітну плату» +1854,0 грн. 

Вього: 32109,0 грн. 

4.4.Фінансовому відділу на придбання ліцензії для  використання програмного продукту 

«Zillya! Антивірус для бізнесу» 1000,0 грн. 

КФК 010116 «орган місцевого самоврядування» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних) +1000,0 грн 

4.5.Відділу соціального захисту населення на виплату матеріальної допомоги 

КФК 090412 « Інші видатки на соціальний захист населення» 

КЕКВ 2730 « Інші виплати населенню» +1500,0 грн. 

5.  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   


