
                                                                                   
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 26 липня 2019 року                                                                                             № 01/77-19 

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.Збільшити дохідну частину бюджету міста на суму 500000,00 грн., а саме: 

 

  Код Назва податку                                                           Зміни (+,-) 

грн. 

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 370 000,00 

11010500 

 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування 5940,00  

11020200 

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності  160,00 

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 20 000,00 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб   35 000,00 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 14 000,00 

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб  12 000,00 

21010300 

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного 

місцевого бюджету 900,00 

21080500 Інші надходження  21 900,00 



22080400 

Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності  20 000,00 

24060300 Інші надходження  100,00 

ВСЬОГО   500 000,00 

 

          2.Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 500000,00 грн., та 

спрямувати її: 

2.1.Бурштинській КО «Бурштинська ЦМЛ» за КПКВКМБ 0122010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»(оплата праці з 

арахуваннями)+300000,0 грн. 

2.2.Бурштинській міській раді за КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення 

функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або 

надають ЖКП(Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Житловик» 

на 2018-2020 роки)» +200000,0 грн. 

3.Згідно реєстру про зміни помісячного розпису асигнувань зменшити обсяг 

державної субвенції  «На надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 

електроенергії , природного газу ,послуг тепло-, водопостачання і водовідведення , 

квартирної плати (утримання будинків і споруд) » -2720000,0 грн. 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації  сума,грн. 

813011 

 

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 

окремим категоріям громадян відповідно до 

законодавства 

      300624,68 

 

813012 

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат 

на оплату житлово-комунальних послуг -3020624,68 

 

4.Зменшити призначення  по спеціальному фонду по іншій субвенції з обласного 

бюджету  в сумі 15000,00 грн. та збільшити по загальному фонду  по іншій субвенції з 

обласного бюджету  в сумі 15000,00 грн. (Придбання вхідних дверей для харчоблоку 

Бурштинського ДНЗ №1 «Веселка»)  та за видатками по відділу освіти та науки за 

КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» зменшити призначення по 

спеціальному фонду  в сумі 15000,00 грн. та відповідно збільшити по загальному фонду в 

сумі  15000,00 грн. 

5.Врахувати в доходах бюджету міста: 

5.1.Загального фонду: 

1) субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що 

утворився на початок бюджетного періоду в сумі 48500,00 грн. та спрямувати відділу 

освіти та науки на зміцнення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої 



освіти, зокрема, придбання меблів, спортивного обладнання та інвентарю для ЗОШ            

І-ІІІ ст. №2 за  КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» видатки споживання-

5000,00 грн.,видатки розвитку 43500,00 грн. При цьому здійснити передачу коштів із 

загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на суму 43500,00 грн. 

2) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій  в сумі 300000,00 грн., передбачену 

додатком 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 року № 365-р. та 

спрямувати відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за КПКВКМБ 0617363 

«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій» на «Капітальний ремонт приміщення ДНЗ №1 

«Веселка» в сумі 300000,00 грн. 

3) іншу субвенцію з обласного бюджету в сумі 180000,00 грн. та спрямувати міській раді 

на поточний ремонт покрівлі багатоповерхового будинку по вул. Стефаника,15 (перший 

під’їзд), м.Бурштин , Івано-Франківська область за КПКВКМБ 0116011 «Експлуатація та 

технічне обслуговування житлового фонду» в сумі 180000,00 грн. 

5.2.Спеціального фонду іншу субвенцію з обласного бюджету в сумі 39000,00 грн. 

та спрямувати відділу освіти та науки  в сумі 39000,00 грн., а саме: 

1) за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 20000,00 грн.(Зміцнення 

матеріально-технічної бази НВК Бурштинської міської ради); 

2) за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 19000,00 грн.( Зміцнення 

матеріально-технічної бази ДНЗ (ясла-садок) №2 «Берізка» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області-10000,00 грн., Зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ 

(ясла-садок) №3 «Світлячок» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області-

9000,00 грн.). 

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

6.1.Зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку по Програмі 

«Безпечне місто» за КПКВКМБ 0118230 «Інші заходи громадського правопорядку»  в сумі                           

10444,00 грн. 

6.2.Зменшити призначення по «Програмі  фінансового забезпечення виготовлення 

проектно-кошторисної документації»  за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері 

державного управління» в сумі 5400,0 грн. 



Та спрямувати відділу освіти та науки за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної 

середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» для виготовлення проектно-кошторисної документації для встановлення 

пандусів  в сумі    5400,00 грн. (Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст.№1-1350,00 грн., Бурштинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2-1350,00 грн., Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст.№3-1350,00 грн., Бурштинська 

гімназія -1350,00 грн.) 

7. Зменшити обсяг коштів по Співфінансуванню проектів Стратегії соціального 

партнерства ДТЕК з м.Бурштин згідно заходів Програми соціально-економочного 

розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 2019 рік в сумі 60000,00 грн. та збільшити по 

проектах Громада своїми руками : 

- встановлення дитячого майданчика по вул.Стуса,10 -30000,00 грн. 

- встановлення дитячого майданчика по вул.Будівельників,2а -30000,00 грн.  

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

призначення головних розпорядників коштів міського бюджету за програмною та 

економічною ознаками. 

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

питань бюджету та економічного розвитку (В.Рик). 

 

 

 

       Міський голова                    Роксолана Джура  

  

 


