
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 28 квітня 2017 року                                                                                             № 01/30-17 

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. Врахувати в складі доходів : 

Загального фонду міського бюджету: 

1.1.Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми проблемами в сумі 24364,0грн. та спрямувати 

відділу освіти  

КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»+24364,0грн. 

1.2.Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості 

лікарських засобів для лікування окремих  захворювань в сумі 211000,0грн. та спрямувати 

КО «Бурштинська центральна міська лікарня» 

КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»+211000,0грн. 

1.3.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, вивезення побутового сміття та 

рідких нечистот в сумі 3000000,0грн. та спрямувати  відділу соціального захисту 

населення   



КПКВКМБ 15103016 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг»  +3000000,0грн. 

Спеціального фонду міського бюджету іншу субвенції з Бовшівського сільського бюджету 

у сумі 100000,0грн. та направити відділу культури , туризму та зовнішніх зв’язків на 

фінансування програми духовного розвитку  м.Бурштин та с.Вигівка на 2017 рік для 

монастиря Служебниць Господа та Діви Марії 50000,0грн. , для Православної церкви-

храму «Преображення Господнє»50000,0грн. 

КПКМБ 2419110 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»   

+100000,0грн. 

2. Відповідно до листів розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету 

     КВК 01 міська рада  

     КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту» 

     Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку у сумі 800,0грн. 

     КВК 10 відділ освіти 

     КПКВКМБ 1011220 «Інші освітні програми »  

     Зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку у сумі 671,0грн. 

     КПКВКМБ 1011010«Дошкільні заклади»-55000,0грн. 

     КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами »+47500,0грн. 

     КПКВКМБ 1011210  «Утримання інших закладів освіти» +7000,0грн 

     КПКВКМБ 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку»+500,0грн. 

     КВК24 відділ культури 

     КПКВКМБ 2414100 «Школи естетичного виховання дітей»-15492,05грн. 

     КПКВКМБ 2414070 «Музеї і виставки»+15492,05грн. 

3. Відповідно до звернення виділити кошти у сумі 80796,0грн. з резервного фонду для 

ліквідації наслідків стихії , що мала місце у м.Бурштин18-19 березня 2017 року та внести 

наступні зміни до бюджету 

     КВК 76 фінансовий відділ  

     КПКВКМБ 7618010 «Резервний фонд»-80796,0грн. 

     КВК 01 міська рада  

     КПКВКМБ 0117810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха»+80796,0грн. 

     4.1. Частину залишку загального фонду міського бюджету , який склався на 

01.01.2017року в сумі 30000,0грн. спрямувати 



    -придбання та встановлення аварійних вхідних дверей ДНЗ №1 +5000,0грн. 

    КВК 10 відділ освіти 

    КПКВКМБ 1011010«Дошкільні заклади»+5000,0грн. 

    -поточний ремонт ліфтів 25000,0грн. 

    КВК 01 міська рада 

    КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл та селищ»+25000,0грн. 

     4.2. Частину залишку загального фонду міського бюджету( в частині медичної субвенції, 

що надійшла з Галицького районного бюджету у 2016 році) , який склався на 01.01.2017року 

в сумі 500200грн. спрямувати  КО «Бурштинська центральна міська лікарня » на оплату 

праці з нарахуваннями та внести відповідні зміни до бюджету  

    КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»+500200,0грн. 

    5.Відповідно до інформації щодо здійснення допорогових закупівель товарів і послуг у 

системі електронних державних закупівель Prozorro відділом освіти та науки Бурштинської 

міської ради та Бурштинською міською радою зекономлено кошти. На основі цього внести 

зміни , а саме: 

Зняти з відділу освіти КВК 01 

КПКВКМБ 1011010 «Дошкільні заклади »-31200,0грн. 

Та направити на матеріли для вуличного освітлення (придбання світлодіодних ламп) 

31200,0грн. 

КВК 01 міська рада 

КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл та селищ»+31200,0грн. 

Зняти з Програми функціонування Центру надання адміністративних послуг м.Бурштина на 

2017 рік -6226,0грн. 

КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки»-6226,0грн. 

та направити на придбання вапна для упорядкування території 6226,0грн. 

КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл та селищ»+6226,0грн. 

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

бюджету та економічного розвитку (В.Рик). 

 

        

Міський голова        Роксолана Джура 

  


