
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 25 жовтня 2019 року                                                                                             № 01/82-19 

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 загального фонду бюджету міста на суму 500000,00грн., 

а саме: 

Код Назва податку                                                            (+/-) 

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді зар. плати 
+423,200 

14021900 Пальне +20,000 

14031900 Пальне +50,000 

21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів  

+6,800 

 ВСЬОГО 500,000 

 

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

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

  Міська рада   

0122010 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню(оплата праці з нарахуваннями) 200000,00 

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) 300000,00 

 



3.Внести зміни в рішення міської ради від 29 травня 2019 року №06/74-19 «Про 

внесення змін до бюджету міста Бурштин на 2019 рік» в п.8: 

«Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по вул.Коновальця в 

м.Бурштин Івано-Франківської області 298000,00грн.» замінити на: 

 « Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по вул. 

Незалежності в м. Бурштин Івано-Франківської області – 228000,00гривень”; 

 “Заходи з озеленення на території дитячої музичної школи в м. Бурштин Івано-

Франківської області” – 70000,00 гривень”. 

4.Відповідно до звернень розпорядників коштів  здійснити перерозподіл коштів та внести 

наступні зміни до бюджету: 

№ 

КПКВК

МБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

сума,грн. 

   Міська рада    

 

0110150 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад(оплата праці з нарахуваннями) +855000,00 

 

 

0110180 

«Інша діяльність у сфері державного 

управління» (Програми фінансового 

забезпечення апарату управління Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області на 

2019-2020 роки) -121624,00 

 

 

0113133 

«Інші заходи та заклади молодіжної політики»   

(Міська цільова соціальна програма "Молодь 

Бурштина" на 2017-2020рр.) -16000,00 

 

 

0113140 

“Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються 

за рахунок коштів на оздоровлення громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи)»( Міська цільова соціальна 

програма "Оздоровлення і відпочинок дітей та 

учнівської молоді м.Бурштин та с.Вигвка на 

2018-2021 рр.) -5253,00 

 

 

0113242 

«Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення»( Програма 

соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та 

дітей , позбавлених батьківського піклування , 

захисту їх житлових прав , попередження 

дитячої бездоглядності  та безпритульності на 

2016-2020рр.) -33500,00 

 

 

0115011 

Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту (Міська 

цільова соціальна програма розвитку фізичної 

культури і спорту м.Бурштин та с.Вигівка на 

2018-2021рр.) -760,00 

 

 
0116015 

«Забезпечення надійної та безперебійної 

експлуатації ліфтів» -85115,90 

-17255,60 

 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» -130000,00  

 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 420000,00  



(Програма благоустрою та розвитку 

комунального господарства міста на 2017-2019 

р) 

 

0117350 

«Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)»( 

Програма розроблення(оновлення) 

містобудівної документації території м.Бурштин 

на 2018-2020рр.-15000.00грн., Програма 

містобудівного кадастру та створення служби 

містобудівного кадастру на 2015-2019рр.-

12.00грн.) -15012,00 

 

 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету -40000,00 

 

 

0117610 

«Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва» (Програма розвитку малого і 

середнього підприємництва у місті Бурштин на 

2018-2020 роки) -5000,00 

 

 

0118230 

«Інші заходи громадського порядку та безпеки» 

по міській програмі «Безпечне місто на 2017-

2019 роки» -5221,00 

 

 

-49456,00 

 

0117693 

«Інші заходи, пов`язані з економічною 

діяльністю»(Програма залучення інвестицій в 

економіку м.Бурштина на 2018-2020 рр.) 

 

-748000,00 

 

0118220 

«Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення» «Програма фінансування 

мобілізаційних заходів населення та заходів з 

територіальної оборони на 2019-2020 роки» -59325,00 

 

 

 

Відділ освіти та науки 

 

 

 

0611010 

Надання дошкільної освіти(оплата праці з 

нарахуваннями+203473,34,продукти 

харчування+35000,00) +238473,34 

 

 

0611020 

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в 

т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами(продукти харчування) -35000,00 

 

 

 

Відділ соціального захисту населення 

 

 

 

0813011 

Надання пільг на оплату житлово-комунальних 

послуг окремим категоріям громадян відповідно 

до законодавства +100000,0 

 

 

0813012 

Надання субсидій населенню для 

відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг -100000,0 

 

 

0810160 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 

територіальних громадах +149522,93 

 

 
0813032 

Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв`язку -21000,00 

 

 
0813033 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим -10000,00 

 



категоріям громадян 

 

0813160 

Надання соціальних гарантій фізичним особам, 

які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги -4718,69 

 

 

0813180 

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і 

праці, військової служби, органів внутрішніх 

справ та громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-

комунальних послуг -6911,00 

 

 
0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення -253844,08 

 

 

 

Відділ культури  

 

 

 

1010160 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 

територіальних громадах -1371,00 

-1800,00 

 

1011100 

Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими) +3700,00 

 

 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек +3171,00   

 1014040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок +1218,00  

 

1014060 

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів -1200,00 

  

 
1014081 

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва -1218,00 

  

 
1017622 

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та 

курортів -2500,00 

  

 

 

Разом +816511,60 -816511,60 

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

816511,60грн. 

5.Відповідно до змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2019 рік» 

внести наступні зміни до бюджету : 

Зменшити призначення по міській раді за КПКВКМБ0118340«Природоохоронні 

заходи за рахунок цільових фондів» на суму 70000,00грн. та відповідно збільшити по відділу 

культури за КПКВКМБ1018340«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» 

+70000,00грн. 

6.Внести зміни в рішення міської ради: 

6.1. Від 25.09.2019 №02/79-19 «Про внесення змін до бюджету міста Бурштин на 2019 рік» в 

п.6,пп.9 : слова «виготовлення технічної документації -180000,00грн.» замінити на 

«виготовлення технічної документації -23000,00грн., проведення оцінки майна 

157000,00грн.» . 

6.2.Від 25.04.2019 №01/72-19 «Про внесення змін до бюджету міста Бурштин на 2019 рік» в 

п.4: слова «виготовлення ПКД на капітальний ремонт приміщення ДНЗ№1» замінити на 

«аварійні роботи по поточному ремонту ДНЗ №1».  

 

 



 

 

 

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  

  

 


