Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 27 березня 2019 року
м.Бурштин

№ 02/69-19

Про внесення змін
до бюджету міста Бурштин на 2019 рік
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Бюджетного

кодексу України, враховуючи

ст.78

рекомендації комісії з питань бюджету та

економічного розвитку , міська рада
вирішила:
1.Врахувати в доходах спеціального фонду бюджету міста:
1.1.Субвецію з Бовшівського сільського бюджету на здійснення природоохоронних заходів в
сумі 8 200 000,00 грн. та спрямувати міській раді для створення

фонду охорони

навколишнього середовища за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок
цільових фондів»+8 200 000,00 грн.
1.2.Субвенцію з обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів в сумі
1300000,00 грн. та спрямувати:
1.2.1.Міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових
фондів» в сумі 726000,00 грн., в тому числі:
- Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по вул. Є.Коновальця в м.Бурштин
Івано-Франківської області-298000,00 грн.;
- Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по вул. Квіткова в м. Бурштин ІваноФранківської області 298000,00 грн.;
- Будівництво (нове) систем роздільної каналізації, мереж і споруд на них по
вул. Енергетиків в м.Бурштин Івано-Франківської області-130000,00 грн.
За КПКВКМБ 0118330 в сумі 300000,00 грн., а саме:
- Проведення моніторингу за станом атмосферного повітря на території Бурштинської
міської ради -190000,00 грн.;

- Розробка та затвердження проекту організації місцевої екологічної автоматизованої
інформаційно-аналітичної системи постійного моніторингу і спостереження за забрудненням
атмосферного повітря в м.Бурштин -110000,00 грн.
1.2.2.Відділу культури за КПКВКМБ 1018340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових
фондів» в сумі 274000,00 грн. на Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі на
території дитячої музичної школи в м.Бурштин Івано-Франківської області.
1.3.Іншу субвенцію з обласного бюджету(бюджет розвитку) в сумі 474000,00 грн. та
спрямувати міській раді:
1.3.1. за КПКВКМБ 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» в
сумі 113000,00 грн., а саме:
- Капітальний ремонт покрівлі приміщення по вул. Січових Стрільців,6 в м.Бурштині50000,00 грн.;
- Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку на вул. Будівельників,2а в
м.Бурштині-50000,00 грн.;
- Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку на вул. Калуська,7 в
м.Бурштині-13000,00 грн.
1.3.2.за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі
361000,00 грн., а саме:
- Виготовлення та встановлення скульптурної композиції «Меморіалу Героям» 311000,00 грн.
- Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул. Коновальця, 5 в м.Бурштині -50000,00 грн.
1.4.Іншу субвенцію з обласного бюджету в сумі 55000,00 грн. та спрямувати відділу освіти та
науки , а саме:
1.4.1.За КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 15000,00 грн.

для зміцнення

матеріально-технічної бази (придбання шафи для дитячого одягу) Бурштинського ДНЗ №2
«Берізка» Бурштинської міської ради.
1.4.2. За КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями» - 40000,00 грн. для капітального ремонту
(заміна вхідних дверей) Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступеня №2.
2.Зменшити обсяг субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з
дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової
державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1

чи 11 групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі ,яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи , а також за особою, яка
досягла 80-річного віку - 805000,00 грн.
Загальний фонд
КПКВКМБ

Назва розпорядників коштів, коду класифікації
Надання при народженні

813048

сума, грн.

дитини одноразової

натуральної допомоги `пакунок малюка

-750000,00

Надання державної соціальної допомоги особам з
813081

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

-55000,00

3.Відповідно до звернення розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету:
3.1.По міській раді за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»
по «Програмі про фонд міської ради на виконання депутатських повноважень на 2018-2020
роки» збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку у сумі 31860,00 грн.
3.2.За КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» (Програма
розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до
2020 року) збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку у сумі 18000,00 грн.
3.3.Зменшити призначення по фінансовому відділу по КПКВКМБ 7519770 «Інші субвенції з
місцевого бюджету», а саме «субвенція для забезпечення фінансування надання освітніх
послуг дітям(учням) у м. Бурштин» - 40000,00 грн.
та відповідно збільшити Бурштинській центральній міській лікарні за КПКВКМБ 0122010
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» + 40000,00 грн.
3.4.Зменшити призначення по відділу освіти та науки:
- КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»-467585,00 грн.
- КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти» (оплата праці обслуговуючого
персоналу) - 334373,00 грн.
Збільшити призначення по КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога» + 801958грн.
4.Відповідно до змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштин та
с.Вигівка на 2019 рік внести зміни до бюджету :
Зменшити призначення за КПКВКМБ 0116030 «Благоустрій міст,сіл» - 40000,00 грн.
Збільшити призначення за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів МБ» + 40000,00 грн.
При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 40000,00 грн.
5. Виділити кошти для надання одноразової матеріальної допомоги:

- жительці м. Бурштин Білоголовській Л.П. в сумі 3000,00 ( три тисячі) грн. на лікування ;
- жителю м. Бурштин Мицику О.І. на лікування в сумі 10000,00 (десять тисяч) грн.
6.Фінансовому відділу (О.Петровська) внести відповідні уточнення у бюджетні
призначення головних розпорядників коштів міського бюджету за програмною та
економічною ознаками.
7.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань бюджету та економічного розвитку (В.Рик).

Міський голова

Роксолана Джура

