
                                                                                  
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 25 квітня  2019 року                                                                                             № 01/72 - 19 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін до бюджету 

міста Бурштин на 2019 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.Відповідно до листів розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету: 

1.1.По міській раді: 

1.1.1.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 14320,00 грн. 

1.1.2.Зменшити за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

(«Придбання матеріалів для підготовки міста до свят») -20000,00грн. 

Збільшити за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» «розробка робочих проектів, 

держекспертиза +20000,00 грн. 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 20000,00 грн. 

1.2. По відділу культури,туризму і зовнішніх зв’язків 

Зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» -6000,00 грн. 

Та відповідно збільшити за КПКВКМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)»+6000,00 грн. 



2.Внести зміни  в рішення міської ради «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 

рік» від 24 січня 2019 року № 09/66-19, а саме п.1 викласти в наступній редакції : «Врахувати 

в складі доходів іншу субвенцію з Насташинського сільського бюджету в сумі 10000,00 грн. 

та спрямувати відділу освіти та науки для придбання паливо-мастильних матеріалів для 

перевезення дітей до Насташинської ЗОШ І-ІІ ст. з с.Куничі до с.Насташине, які знаходяться 

на території Насташинської сільської ради за КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності 

інших закладів у сфері освіти». 

3.Збільшити дохідну частину бюджету міста на суму 1200000,0 грн. 

  Код Назва податку                                                           Зміни (+,-) 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб + 1 000 000,00 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 
+200 000,00 

ВСЬОГО    1 200 000,00 

 

4.Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 1200000,0 грн. та спрямувати 

її: 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальний 

фонд 

сума,грн. 

  Міська рада    

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління (Програма фінансового 

забезпечення апарату управління) (оплата 

членських внесків  АМУ) 5000,00 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління (Програма фінансового 

забезпечення апарату управління) 

 

2500,00 

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги (Програма фінансової 

підтримки комунального підприємства 

«Житловик» на 2018-2020роки) 140500,00 

 

0122010 

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню(оплата праці з 

нарахуваннями) 600000,00 

 

0122144 

Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет(Міська 

цільова програма «Цукровий діабет» на 

період  2019-2020роки) 50000,00 

 

  Відділ освіти та науки     

611010 

Надання дошкільної освіти(виготовлення 

ПКД на капітальний ремонт приміщення ДНЗ 

№1-50000,0грн.,капітальний ремонт музичної 

зали ЗДО №3 «Світлячок»-50000,0грн.)                  

 

100000,00  

611020 

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в 292000,0 

  



т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами (Оплата праці з 

нарахуваннями ЗОШ І-ІІІст№1-

150000,0,гімназія-142000,0грн.) 

 

Фінансовий відділ 

 

 

3719800 

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів (Програма 

надання шефської допомоги 

Чернівецькому прикордонному 

загону Західного регіонального 

управління Державної прикордонної 

служби України на 2018-2020роки) 10000,0 

 

ВСЬОГО 

 

1097500,00 102500,00 

 

 При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 

102500,0 грн. 

5. Відділу освіти і науки разом з керівниками ЗНЗ розробити і вжити заходів  щодо 

уникнення виникнення кредиторської заборгованості по виплаті заробітної плати 

педагогічним працівникам ( в тому числі зменшити розмір надбавки за престижність до 5%).  

6. КО «Бурштинська центральна міська лікарня» розробити поетапні заходи                                

( до 31 травня 2019 року) щодо оптимізації даної установи та подати на  розгляд постійних 

депутатських комісій для прийняття відповідного рішення. 

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  

  

 


