
  проект 
 

Від  19 .07 2019 року             №1667 

 

 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін  

до бюджету міста 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.Збільшити обсяг іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 219000,00грн.в тому числі по 

загальному фонду 180000,00грн., по спеціальному фонду 39000,00грн. 

2. Спрямувати іншу субвенцію:: 

2.1. Бурштинській міській раді за КПКВКМБ 0116011 «Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фонду»  на поточний ремонт покрівлі багатоповерхового будинку 

по вул.Стефаника ,15 (перший під’їзд),м.Бурштин,Івано-Франківська область 180000,00грн. 

2.2. Відділу освіти та науки  39000,00грн., в тому числі: 

- за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 19000,00грн.( Зміцнення матеріально-

технічної бази ДНЗ (ясла-садок) № 2 "Берізка" Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області-10000,00грн., Зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ (ясла-садок) 

№ 3 "Світлячок" Бурштинської міської ради Івано-Франківської області-9000,00грн.) 

- за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 20000,00грн(Зміцнення матеріально-технічної 

бази НВК Бурштинської міської ради). 

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

бюджету та економічного розвитку (В.Рик). 

 

 

       Міський голова        Роксолана Джура  

  

  



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення «Про внесення змін до бюджету міста Бурштина на 2019 рік» 

від   19 липня 2019р   №1667 

 

Фінансовий відділ Бурштинської міської ради 

 

1.Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Для забезпечення збалансованості між бюджетами, своєчасного здійснення видатків   

виникла необхідність внесення змін до бюджету міста Бурштина та підготовки проекту 

рішення «Про внесення змін до бюджету міста Бурштин на 2019 рік» 

При внесенні запропонованих змін враховано вимоги статті 78 Бюджетного кодексу України 

щодо внесення змін до рішення про місцевий бюджет. 

 

2. Мета і завдання підготовки проекту рішення. 

Метою підготовки проекту рішення є внесення змін до бюджету міста Бурштина на 2019рік 

Зміни полягають у наступному: 

Дохідну частину бюджету міста  необхідно збільшити на суму 219000,00грн. по коду 

41053900 «Інші субвенції», в тому числі по загальному фонду 180000,00грн. та по 

спеціальному фонду 39000,00грн. 

Вказана субвенція спрямовується: 

2.1. Бурштинській міській раді за КПКВКМБ 0116011 «Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фонду»  на поточний ремонт покрівлі багатоповерхового будинку 

по вул.Стефаника ,15 (перший під’їзд),м.Бурштин,Івано-Франківська область 180000,00грн. 

2.2. Відділу освіти та науки  39000,00грн., в тому числі: 

- за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 19000,00грн.( Зміцнення матеріально-

технічної бази ДНЗ (ясла-садок) № 2 "Берізка" Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області-10000,00грн., Зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ (ясла-садок) 

№ 3 "Світлячок" Бурштинської міської ради Івано-Франківської області-9000,00грн.) 

- за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 20000,00грн(Зміцнення матеріально-технічної 

бази НВК Бурштинської міської ради). 

 
3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

3.1. Бюджетний кодекс України. 

3.2. Рішення міської  ради від 20 грудня 2018 року № 24/65-18 «Про бюджет міста Бурштина 

на 2019 рік». 

 
4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження 

рішення. 

Прийняття проекту рішення «Про внесення змін до бюджету міста Бурштина на 2019 рік» 

сприятиме правовому врегулюванню проведених змін до розпису  бюджету міста, а також 

використанню міжбюджетних трансфертів, переданих з  обласного бюджету. 

 
Доповідач: начальник фінансового  відділу О.Петровська 

 

Завідувач бюджетного сектору 

фінансового відділу        О.Тіцька 

 

 

 



 

 

 

 

Підготував 

Фінансовий відділ                                                                     

 

Погоджено 

Перший заступник міського голови                                        

 

 

Юридичний відділ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


