
 

                                                                                                
  

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 
 

Від 08 червня 2017 року                                                                                    № 02/33-17 

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, міська рада 

вирішила: 

1. Збільшити дохідну частину загального фонду на суму 1218953,0 грн, а саме: 

  Код Назва податку                                                           Зміни (+,-) 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 
769 623 

11010400 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку 

інших ніж заробітна плата 

11 000 

11010500 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

фізичними особами за результатами річного 

декларування 

40 000 

11020200 

Податок на прибуток підприємств та фінансових 

установ комунальної власності  
1 569 

   

14021900 Пальне 250 000 

14031900 Пальне 700 000 

14040000 

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 

-950 000 



Код Назва податку Зміни (+,-) 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб   24 000 

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  
894 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  100 000 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  240 000 

22010300 

Адміністративний збір за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

6 000 

22012600 

Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
10 000 

24060300 Інші надходження   15 867 

ВСЬОГО   1 218 953 

 

та спрямувати  міській раді за КПКВКМБ 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури 

доріг» на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Р.Шухевича   (від вул. Міцкевича 

до заїзду до будинків Р.Шухевича,10-12) у м. Бурштин Івано-Франківської області в сумі 

1218953,0грн. 

2. Врахувати в складі доходів спеціального фонду міського бюджету іншу субвенцію з 

сільського бюджету с.Бовшів в сумі 170 000 грн. та спрямувати відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради для Бурштинської  ЗОШ №2:  

-   заміна вікон – 100 000 грн. 

- закупівля комп’ютерної техніки – 70 000 грн. за КПКВКМБ 1011020 «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» 

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

бюджету та економічного розвитку (В.Рик). 

 

 

 

Міський голова       Роксолана Джура 


