
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 30 травня 2018 року                                                                                             № 02/53-18 

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 загального фонду міського бюджету : 

1.1.Субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що 

утворився на початок бюджетного періоду в cумі 41900,0грн. та спрямувати відділу освіти та 

науки для придбання персонального комп’ютера (ноутбука) та техніки для друкування, 

копіювання,сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи . 

1.2.Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної,сучасної 

та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» : 

-в сумі 300,0грн.на відрядження вчителів,асистентів вчителів закладів загальної середньої 

освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням та заступників директорів закладів 

загальної середньої освіти для підвищення кваліфікації ; 

-в сумі 129400,0грн. на закупівлю дидактичних матеріалів 

та спрямувати відділу освіти та науки Бурштинської міської ради за КПКВКМБ 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами» +171600,0грн. 

При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 171300,0грн. 

2. Зменшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,природного газу, послуг 



теплопостачання, водопостачання і водовідведення,квартирної плати в сумі 2500000,0грн. та 

відповідно по відділу соціального захисту населення за КПКВКМБ 0813012 «Надання 

субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг»-

2500000,0грн. 

3.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету: 

КО «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Збільшити передачу коштів з загального фонду  до спеціального (бюджету розвитку) за 

КПКВКМБ 0112152  «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»  по «Міській 

цільовій програмі розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної 

медицини на період до 2020 року» в сумі 27820,0грн.  

4.Частину залишку загального фонду міського бюджету, який склався на 01.01.2018 року в 

сумі 6000,0грн. спрямувати міській раді на фінансування Програми фінансового 

забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 

2018 рік(функціонування ЦНАП) +6000,0грн. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

В.Р.Гулика та  постійну комісію міської ради з питань бюджету та економічного розвитку 

(В.Рик). 

 

 

   

 

Міський голова        Роксолана Джура 

 


