
  проект 
 

Від  21.12.2017          №932 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін  

до міського бюджету на 2017 рік 

 

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. 1.Відповідно до листів розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету: 

1.1.Відділ соціального захисту населення 

КПКВКМБ 1513011  «Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 

чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, 

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 

померлих (загиблих) осіб,» -175494,63 грн. 

КПКВКМБ 1513012  «Надання ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх 

справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам 

Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, 

ветеранам Державної сл»  -22698,52 грн. 

КПКВКМБ 1513013 «Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, 

смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги»  -

44326,17 грн. 

КПКВКМБ 1513014   «Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, 

передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, 

громадянам, передбаченим пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про 

охорону здоров`я»  -603,51 грн. 

КПКВКМБ 1513015  «Надання пільг багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги»   

- 63252,41 грн. 

КПКВКМБ 1513016 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг»   + 306375,24 грн. 

КПКВКМБ 1513034 «Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв`язку»-412,13 

грн. 

КПКВКМБ 1513181 «Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, 

інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги, фізичними особами»-2767,04 грн. 

КПКВКМБ 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення»+3019,12грн. 

КПКВКМБ 1510180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 

селах»+160,05грн. 

КПКВКМБ 1513190 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової 

служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу»-7238,59грн. 

1.2.КО Бурштинська центральна міська лікарня 

КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна медична допомога» +7238,59грн. 

1.3.Міська рада 



 КПКВКМБ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад»+2999,90грн. 

КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»-5477,93грн. 

КПКВКМБ 0116054 «Підтримка діяльності підприємств і організацій побутового 

обслуговування, що входять до комунальної власності»+2478,03грн. 

2.Відповідно  до змін внесених рішенням  міської  ради від 24 листопада 2017 року  «Про 

внесення змін в «План природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік» внести 

наступні зміни до бюджету : 

Міська рада  

КПКВКМБ 0119110 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»-

15000,0грн. 

Відділ освіти та науки 

КПКВКМБ 0119110 «Охорона та раціональне використання природних 

ресурсів»+15000,0грн. 

3. Залишок коштів в сумі 51,72 грн., який знаходиться на рахунку спеціального фонду 

міського бюджету(кошти дорожнього фонду) з 2015 року і втратив цільове призначення, 

перерахувати в загальний фонд міського бюджету. 

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

бюджету та економічного розвитку (В.Рик). 

 

 

       Міський голова        Роксолана Джура  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував 

Фінансовий відділ                                                                    Петровська О.І. 

 

 

Погоджено 

Перший заступник міського голови                                       Гулик В.Р. 

 

Юридичний відділ 

           

 


