
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 26 жовтня 2018 року                                                                                             № 09/61 - 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 дохідну частину загального фонду на суму 600000,0 грн. а саме: 

Код Назва податку                                                            (+/-)грн. 

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати 

211500 

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 агентами 

106000 

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 

плата 

18000 

14031900 
Пальне 

200000 

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості 

-14800 

18010900 
Орендна плата з фізичних осіб   

14000 

18050300 
Єдиний податок з юридичних осіб  

25300 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 26550 

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного 
450 



місцевого бюджету  

21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв 

та тютюнових виробів 

10000 

22012500 
Плата за надання інших адміністративних послуг 

-2000 

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень 
5000 

 ВСЬОГО 600000 

 

2. Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів на суму                

600000,0 грн., а саме: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об'єктів сума,грн. 

  ВСЬОГО , в тому числі: 600000 

  Міська рада 522000 

0116030 

Надання трансфертів КП «Житловик»(відповідно до 

звернення для оплати за 

електроенергію) 200000 

0116030 

Надання трансфертів КП «Житловик» ( зарплата 

працівникам благоустрою) 100000 

0116030 Поточний ремонт ліфтів 100000 

0110150 Оплата праці з нарахуваннями 102000 

0117461 

Облаштування пристроїв примусового зниження 

швидкості по вул.Шухевича 20000 

  Відділ освіти та науки 62000 

0611020 

Продукти харчування(ЗОШ №1- 6000,0, ЗОШ №2-15000,0, 

ЗОШ №3-15000,0) 36000 

0611020 Заміна електролічильника ЗОШ №2 1000 

0611020 Заміни труби холодного водопостачання ЗОШ №2 1000 

0611020 Заміна системи холодного водопостачання ЗОШ №3 5000 

0611020 

Оплата водопостачання та водовідведення(ЗОШ №1-

3000,0, ЗОШ №2 -8000,0, ЗОШ №3-8000,0) 19000 

  Фінансовий відділ 10000 

3719770 

Надання субвенції Галицькому районному бюджету для 

Галицького ТЦСО на здійснення 

видатків для утримання самотніх людей та інвалідів 

м.Бурштин  10000 

  Відділ культури та туризму 6000 

1014060 Заміна ламп , стабілізатора в Народному домі 6000 

 

 

 

 

 



3.Збільшити дохідну частину спеціального фонду міського бюджету в сумі 

52500,0грн. , а саме: 

  Код Назва податку                                                           Зміни (+,-) 

грн. 

24062100 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  52500 

ВСЬОГО  52500 

 Та спрямувати міській раді  на КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів»+52500,00 грн. 

4.Збільшити обсяг іншої субвенції з обласного бюджету по спеціальному фонду 

міського бюджету у сумі 60000,0 грн., та спрямувати КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня» на Капітальний ремонт КО "Бурштинська центральна міська лікарня" (заміна 

підлоги у дитячому відділенні) за КПКВКМБ0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню». 

5. Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 315000,0 грн. 

по Програмі соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та 

безпритульності на 2016-2020 рр. за КПКВКМБ0113242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення». 

6.Відповідно до розпорядження міського голови від 24 вересня 2018 року  №444  «Про 

виділення коштів з резервного фонду» внести наступні зміни до бюджету: 

Фінансовий відділ 

КПКВКМБ 3718700 «Резервний фонд» - 76468,0 грн. 

Міська рада 

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

стихійного лиха»+76468,0 грн. 

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

по  відділу соціального захисту Бурштинської міської ради 

зменшитити  призначення за КПКВКМБ 0813032 «Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв`язку» та відповідно збільшити за КПКВКМБ 0813242 «Інші 

заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в сумі 1600,0 грн. 

8.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 доповнити:Відповідно до постанови КМУ від 11 січня 2018 року № 23 «Про внесення 

змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» керівникам шкіл, в яких навчання в 

початкових класах здійснюється за державним стандартом початкової освіти в рамках 



реалізації Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988 , їх заступникам, посади яких віднесені до 

посад педагогічних працівників, вчителям таких класів встановити надбавку в розмірі                    

20 відсотків посадового окладу з 01 вересня 2018 року. 

Відділу освіти та науки провести відповідні розрахунки. 

9.Внести зміни в рішення міської ради від 31 липня 2018 року №01/57-18 «Про 

внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», а саме п.10.2 пп. б) викласти в наступній 

редакції: 

Бурштинській міській раді  для співфінансування конкурсу «Громада своїми руками» по 

«Влаштуванню пішохідної доріжки по вул. Січових Стрільців,17 »  в сумі 25000,0 грн. 

10. Зменшити призначення  по КО «Бурштинська центральна міська лікарня» за 

КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -  

159406,97 грн., за КПКВКМБ 0122112 «Первинна медична допомога населенню, що 

надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами» - 8165,10 грн. та 

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

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги»159406,97грн., за КПКВКМБ 0122112 «Первинна медична 

допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими 

пунктами» +8165,1 грн. 

11.Зменшити призначення  КО «Бурштинська центральна міська лікарня» за 

КПКВКМБ 0122146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань» в сумі 5837,24 грн. та відповідно збільшити Бурштинській міській раді  за 

КПКВКМБ 0112146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань». 

12.Зменшити призначення по «Програмі залучення інвестицій в економіку 

м.Бурштина на 2018-2020 роки»» в сумі 150000,0 грн. та спрямувати на програму 

функціонування Центру надання адміністративних послуг міста Бурштина на 2018 рік для 

проведення будівельно-ремонтних робіт (реконструкції) приміщення аптеки по вул.Січових 

Стрільців, буд.15 у м.Бурштин під Центр надання адміністративних послуг відповідно до 

проектно-кошторисної документації на «Реконструкцію нежитлового приміщення аптеки під 

Центру надання адміністративних послуг по вул. Січових стрільців, буд.15». 

13.Уповноважити міського голову Р.Джуру на укладення договору купівлі квартири у 

місті Бурштин для Гріздак Діани Іванівни особи, з числа дітей-сиріт за рахунок коштів 

Державного та місцевого бюджетів на загальну суму 378000,0 грн.  



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

призначення головних розпорядників коштів міського бюджету за програмною та 

економічною ознаками. 

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

питань бюджету та економічного розвитку (В.Рик). 

 

 

 

 

       Міський голова                          Роксолана Джура  

  

 


