
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 30 березня  2018 року                                                                                             № 04/49-18  

м.Бурштин 

 

Про внесення змін  

до міського бюджету на 2018 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 спеціального фонду міського бюджету субвенції: 

- на здійснення природоохоронних заходів з Бовшівського сільського бюджету  для 

створення фонду охорони навколишнього середовища у сумі 4100000,0 грн. 

- Івано – Франківського обласного бюджету на будівництво ( нове) систем роздільної 

каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них в м. Бурштин, вул. Енергетиків(в т.ч. 

виготовлення проектно – кошторисної документації) у сумі 700000,0 грн. 

та спрямувати Бурштинській міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи 

за рахунок цільових фондів» +4800000,0 грн. 

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

2.1. КО «Бурштинська ЦМЛ»  

КПКВКМБ 0122010 « Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню» - 

3000,0грн. 

КПКВКМБ 0122112 « Первинна медико – санітарна допомога населенню» +3000,0 грн. 

2.2. Бурштинська міська рада 

2.2.1.Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку за КПКВКМБ 0110180 « 

Інша діяльність у сфері державного управління»  у сумі 14537,20 грн. ( програма фінансового 

забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради).  



2.2.2.Зменшити призначення за КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально – тренувальних 

зборів» - 310000,0 грн. 

Збільшити за КПКВКМБ 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»+310000,0 грн. (Програма 

фінансової підтримки громадської організації “Бурштинська міська федерація футболу” на 

2018 рік – 10000,0 грн; Програма розвитку та фінансової підтримки громадської організації 

фізкультурно-спортивного спрямування НФК “Бурштин” на 2018 рік – 300000,0 грн) 

2.2.3.Зменшити призначення по співфінансуванню проектів стратегії з ДТЕК-30000,0грн. 

та направити на «Програму про дольову участь співвласників у поточному та капітальному 

ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин на 2018 рік»+30000,0грн. 

внести відповідні зміни до бюджету: 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» -30000,0 грн. 

КПКВКМБ 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального-

господарства»+30000,0грн. 

2.3 Відділ освіти і науки  

Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку за КПКВКМБ 0611010 

«Дошкільні навчальні заклади» в сумі 21000,0 грн. 

2.4.Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради 

Зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення» на суму 12000,00 грн. 

та відповідно збільшити за КПКВКМБ 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським 

організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» на 

суму 12000,00 грн. 

Внести зміни до наступних програм: 

КПКВК

МБ 

Найменування програми КЕКВ березень 

0813242 До Програми соціального захисту населення міста 

Бурштин та села Вигівка на 2018-2020 роки. 

п.10- Адресна допомога одиноким громадянам 

похилого віку до свят(Різдво,Пасха,День людей 

похилого віку) 

 

2730 12600 

0813242 До Програми соціальної підтримки сімей загиблих 

і постраждалих під час масових акцій громадського 

протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 

лютого 2014 року, військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів, учасників 

бойових дій, осіб які перебувають чи перебували у 

складі добровольчих формувань, що утворилися 

для захисту незалежності, суверенітету та 

2730 -12600 



територіальної цілісності України, та інших 

громадян, які залучалися і брали безпосередню 

участь в Антитерористичній операції в районах її 

проведення на 2018-2020 роки 

п.5 - Надання матеріальної допомоги особам 

(одноразово), призваним на військову службу за 

контрактом в розмірі 10 тис.грн. 

 

Всього   0,00 

 

3. Відповідно до розпорядження міського голови від 16 березня 2018 року №101 «Про 

внесення змін в розпорядження від 03.03.2018р.№81» та затвердженого Плану 

природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони навколишнього середовища  по 

Бурштинській міській раді на 2018 рік (зі змінами) спрямувати залишок коштів спеціального 

фонду(іншої субвенції з Бовшівського сільського бюджету на виконання природоохоронних 

заходів) , що утворився станом на 01.01.2018 року, на реалізацію природоохоронних заходів 

відповідно до плану природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді на 2018 рік, а саме:  

3.1.Бурштинській міській раді  за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів»+2566623,0грн. 

3.2.Відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за КПКВКМБ 1018340 

«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»+10000,0грн. 

3.3. Фінансовому відділу за КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів»+190000,0грн. 

4.Відповідно до розпорядження міського голови від 23.03.2018 №120 «Про виділення з 

резервного фонду коштів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації»  виділити кошти з 

резервного фонду міського бюджету  в сумі 23532,0 грн. на ліквідацію наслідків 

надзвичайної ситуації (сильні снігопади), що мали місце в м.Бурштин 18-19 березня 2018 

року, а саме – прогортання вулиць м.Бурштин та с.Вигівка та внести зміни до бюджету : 

КПКВКМБ 3718700 «Резервний фонд»-23532,0грн. 

КПКВКМБ 0118110 «Заходи із  запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха» +23532,0грн. 

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

бюджету та економічного розвитку (В.Рик). 

 

       Міський голова        Роксолана Джура  

 


