
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 27 січня 2017 року                                                                                             № 01/22-17 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін  

до міського бюджету на 2016 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. Відповідно до листів розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету: 

Загальний фонд 

Код Показник зняти направити 

01 Міська рада м.Бурштин     

010116 Органи місцевого самоврядування -52238,49 110339,49 

2111 Заробітна плата   102928,96 

2120 Нарахування на оплату праці   3610,53 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   3800,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -52238,49   

091108 

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім 

заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за 

рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

-5451,00   

2730 Інші виплати населенню -5451,00   

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ -70198,04   

2111 Заробітна плата -10000,00   

2120 Нарахування на оплату праці -2200,00   

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -17548,04   

2273 Оплата електроенергії -40450,00   

170703 

Видатки на проведення робіт, пов`язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 

утриманням автомобільних доріг 

  14708,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних)   14708,00 



10 Відділ освіти і науки Бурштинської міської ради     

010116 Органи місцевого самоврядування -150,00 14963,48 

2111 Заробітна плата   11323,35 

2120 Нарахування на оплату праці   3640,13 

2250 Видатки на відрядження -150,00   

070101 Дошкільні заклади освіти -25913,58 12602,27 

2111 Заробітна плата   3963,32 

2120 Нарахування на оплату праці -4874,59   

2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали -1330,84   

2230 Продукти харчування   6861,00 

2250 Видатки на відрядження -3009,00   

2271 Оплата теплопостачання -10768,23   

2272 Оплата водопостачання та водовідведення -5930,92   

2273 Оплата електроенергії   1777,95 

070201 

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий 

садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, 

ліцеї, гімназії, колегіуми 

-

121311,86 
139566,93 

2111 Заробітна плата -62948,47   

2120 Нарахування на оплату праці   104555,60 

2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали -1453,24   

2240 Оплата послуг (крім комунальних)   29812,55 

2250 Видатки на відрядження   5198,78 

2271 Оплата теплопостачання -39316,51   

2272 Оплата водопостачання та водовідведення -15318,80   

2273 Оплата електроенергії -2084,66   

2274 Оплата природного газу -190,18   

070401 
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми 
-8257,37 6319,98 

2111 Заробітна плата   5236,84 

2120 Нарахування на оплату праці   1083,14 

2271 Оплата теплопостачання -8025,78   

2272 Оплата водопостачання та водовідведення -150,00   

2273 Оплата електроенергії -81,59   

070501 Професійно-технічні заклади освіти   151929,00 

2111 Заробітна плата   34559,00 

2120 Нарахування на оплату праці   6906,00 

2271 Оплата теплопостачання   55099,00 

2272 Оплата водопостачання та водовідведення   5365,00 

2273 Оплата електроенергії   50000,00 

070802 
Методична робота, інші заходи у сфері народної 

освіти 
-14961,27 833,00 

2111 Заробітна плата -13399,73   

2120 Нарахування на оплату праці -1561,54   

2250 Видатки на відрядження   833,00 

070804 
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, 

районних відділів освіти 
-70523,75   

2111 Заробітна плата -4668,55   

2120 Нарахування на оплату праці -832,64   

2250 Видатки на відрядження -339,00   

2271 Оплата теплопостачання -20323,66   

2272 Оплата водопостачання та водовідведення -20159,90   



2273 Оплата електроенергії -24200,00   

070805 
Групи централізованого господарського 

обслуговування 
-516,65 2172,89 

2111 Заробітна плата   2172,89 

2120 Нарахування на оплату праці -516,65   

15 
Відділ соціального захисту Бурштинської міської 

ради 
    

010116 Органи місцевого самоврядування -19753,07 5000,00 

2111 Заробітна плата -7986,16   

2120 Нарахування на оплату праці -11766,91   

2240 Оплата послуг (крім комунальних)   5000,00 

76 
Фінансовий орган (в частині міжбюджетних 

трансфертів, резервного фонду) 
    

250102 Резервний фонд -72000,00   

9000 Нерозподілені видатки -72000,00   

  Усього  
-

461275,08 
458435,04 

Спеціальний фонд 

КВК 01 «Міська рада 

КФК 150101 Капітальні вкладення 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів»+2840,04грн. 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 2840,04грн. 

2.Врахувати в складі доходів: 

2.1.Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

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

водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд) по коду 

41030800 в сумі 1687800,00грн. та спрямувати відділу соціального захисту населення 

Код Показник Зміна(+,-) 

090201 

Пільги 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, які маю 

  

2730 Інші виплати населенню 57101,85 

090204 

Пільги 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 служби 

  

2730 Інші виплати населенню 1332,80 



090207 

Пільги 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 

  

2730 Інші виплати населенню 6356,46 

090215 

Пільги багатодітним сім`ям, дитячим 

будинкам сімейного типу та прийомним 

сім`ям, в яких не менше року проживають 

відповідно троє або більше дітей, а також 

сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не 

менше року проживають троє і більше дітей, 

враховуючи ти 

  

2730 Інші виплати населенню -26978,04 

090405 
Субсидії населенню для відшкодування витрат 

на оплату житлово-комунальних послуг 
  

2730 Інші виплати населенню 1649986,93 

  Усього  1687800,00 

2.2.Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу в сумі 1280,0грн. та спрямувати відділу соціального захисту населення 

КФК 090406 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та 

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+1280,0грн. 

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

бюджету та економічного розвитку (В.Рик). 

 

 

       Міський голова        Роксолана Джура  

  


