
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 28 вересня 2018 року                                                                                             № 02/60-18 

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.Збільшити обсяг медичної субвенції в сумі 1031300,0 грн. та спрямувати для фінансування 

закладів первинної допомоги КНП «Бурштинський міський ЦПМСД» за КПКВКМБ 0122111 

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги»+1031300,0 грн. 

2.Врахувати в складі доходів субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла  та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-

сиріт, осіб з їх числа» в сумі 315000,0 грн. 

та спрямувати міській раді на фінансування Програми соціального захисту і підтримки дітей-

сиріт та дійтей , позбавлених батьківського піклування, захисту їх житловиї прав, 

попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 рр. за 

КПКВКМБ0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення»+315000,0 грн. 

3.Збільшити дохідну частину  загального фонду на суму1300000,0 грн. 

Код Назва податку                                                            (+/-),грн 

11010100 
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати 

773800 



11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами рядового і начальницького 

складу, що сплачується податковими гентами 

103300 

11010400 
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 

плата 

57800 

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

38540 

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості 

-30 000 

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 

36820 

18010600 
Орендна плата з юридичних осіб   

-46000 

18010700 
Земельний податок з фізичних осіб 

-14450 

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб  21000 

18030100 
Туристичний збір, сплачений юридичними особами  

650 

18050300 
Єдиний податок з юридичних осіб  

109 000 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 236 000 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  960 

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 3580 

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень 

9000 

 ВСЬОГО 1300 000 

 

4.Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів на суму 1300000,0 грн.,  

а саме: 

4.1.міській раді 967300,0 грн. 

заробітна плата з нарахуваннями  -575 000,0 грн. 

надання трансфертів КП «Житловик»(відповідно до звернення  для оплати за 

електроенергію)- 300000,0 грн. 

фінансування  Програми функціонування Центру надання адміністративних послуг 

м.Бурштина на 2018 рік»-25000,0 грн. 

фінансування  Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками та грошовими 

винагородами до Грамот Бурштинської міської ради та виконавчому комітету на 2017-2019 

роки-5000,0 грн. 



поточний ремонт ліфтів-37300,0 грн. 

встановлення обмежувачів-20000,0 грн. 

придбання дорожніх знаків-5000,0 грн. 

та внести зміни до бюджету 

КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад»+575000,0 грн. 

КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»+35000,0 грн. 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»+332300,0 грн. 

КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»+25000,0 грн. 

4.2.КО «Бурштинська центральна міська лікарня»-100000,0 грн. 

заробітна плата з нарахуваннями  -100 000,0 грн. 

КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»                  

+100000,0 грн. 

4.3.відділ освіти і науки 166700,0 грн. 

заробітна плата з нарахуваннями – 140  000,0 грн. (ДНЗ) 

ремонт водопостачання та опалення ДНЗ №2 «Берізка»-17000,0 грн. 

аварійний ремонт інтернет мережі ДНЗ №6-700,0 грн.   

та внести зміни до міського бюджету 

КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»+166700,0 грн. 

4.4 відділу соціального захисту населення –55000,0 грн. 

        - заробітна плата з нарахуваннями -30 000,0 грн. 

       -  фінансування Програми соціального захисту населення міста  Бурштина та села 

Вигівка (виплата одноразових грошових допомог  -15000,0 грн., на щорічне відзначення 

Міжнародного  Дня громадян похилого віку – 10000,0 грн.)- 25000,0 грн. 

Та внести зміни до міського бюджету 

КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+30000,0грн. 

КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення»+25000,0 грн. 

4.5 фінансовому відділу – 20 000,0 грн. 

     - заробітна плата з нарахуваннями  -20 000,0 грн. 

     та внести зміни до міського бюджету 

КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 



селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+20000,0 грн. 

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

5.1.Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 122135,0 грн. 

Міська рада  (Програма «Безпечне місто»-57415,0,Програма про фонд міської ради на 

виконання депутатських повноважень на 2016-2020рр.-10000,0 грн.) 

за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 67415 грн. 

Відділ освіти та науки (ЗОШ №2-5920, співфінансування  проекту Бурштинської гімназії  

«Оновлення комп’ютерного класу»+48800,0 грн.) 

За КПКВКМБ 0611020  «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 54720,0 грн. 

5.2. Зменшити призначення  по КО «Бурштинська центральна лікарня» в сумі 190000,0 грн.за 

КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -                            

150000,0 грн, за КПКВКМБ 0122112 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами» - 40000,0 грн та відповідно 

збільшити по КНП «Бурштинський міський ЦПМСД»  за КПКВКМБ 0122111 «Первинна 

медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги»150000,0грн., за КПКВКМБ 0122112 «Первинна медична допомога 

населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами» 

+40000,0 грн 

5.3.Зменшити призначення  КО «Бурштинська центральна лікарня» за КПКВКМБ 0122146 

«Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» в сумі 

120000,0 грн. та відповідно збільшити Бурштинській міській раді  за КПКВКМБ 0112146 

«Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих  захворювань. 

6.Внести зміни в рішення міської ради  від 23 лютого 2018 року №02/46-18 «Про внесення 

змін до міського бюджету на 2018 рік»: 

П.6 слова  «31.08.2018 року»  замінити на «31.12.2018 року». 

7.Фінансовому відділу (О.Петровська) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення 

головних розпорядників коштів міського бюджету за програмною та економічною ознаками. 

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

бюджету та економічного розвитку (В.Рик). 

 

       Міський голова        Роксолана Джура  

 


