Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 20 грудня 2019 року
м.Бурштин

№ 05/85-19

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.Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету міста на суму
1200000,00грн., а саме:
Код
Назва податку

Зміни (+,-)

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
11010100 агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати
1 002 110,0
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення,
грошових
винагород
та
інших
виплат,
одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і начальницького
11010200 складу, що сплачується податковими агентами
40 000,0
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
11010400 агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата
-2 600,0
11010500
14021900

18010200

18010300

18010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними
особами за результатами річного декларування
Пальне
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений
фізичними особами, які є власниками об`єктів
житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений
фізичними особами, які є власниками об`єктів
нежитлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів
нежитлової нерухомості

30 000,0
5 680,0

12 590,0

-1 190,0

16 700,0

Земельний податок з юридичних осіб
Орендна плата з юридичних осіб
Земельний податок з фізичних осіб
Орендна плата з фізичних осіб
Єдиний податок з юридичних осіб
Інші надходження
Плата за надання інших адміністративних послуг
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
22012600 нерухоме майно та їх обтяжень
Надходження від орендної плати за користування цілісним
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в
22080400 комунальній власності
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та
оформлення документів, у тому числі за оформлення документів
22090100 на спадщину і дарування

-100 900,0
149 000,0
-1 170,0
-20 000,0
36 170,0
1 350,0
2 180,0

ВСЬОГО
2.Внести зміни до доходів спеціального фонду міського бюджету:
Код
Назва податку

1 200 000,0

18010500
18010600
18010700
18010900
18050300
21080500
22012500

19 390,0

10 700,0

-10,0

Зміни (+,-)

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне
повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису
19010200 вуглецю)
-700,0
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у
19010300 водні об`єкти
700,0
ВСЬОГО
0,0
3.Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 1200000,00грн. та спрямувати її:
Загальний
фонд
КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації
сума,грн.
Міська рада
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма
фінансового
забезпечення
нагородження
відзнаками
Бурштинської міської ради та виконавчого комітету на 20170110180
2019рр.)
6000,00
«Організація благоустрою населених пунктів» (Програма
благоустрою та розвитку комунального господарства міста на
2017-2019
р.
,жовтень2019-72000грн.,
листопад0116030
320000грн.,грудень-250000грн.)
642000,00
Відділ освіти та науки
0611010
Надання дошкільної освіти(оплата праці)
120000,00
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями,
колегіумами(оплата
праці
обслуговуючого
персоналу ЗОШ №1-13512,00,ЗОШ №2-13868, оплата праці
0611020
пед.працівників Бурштинська гімназія 20620,00)
48000,00
Відділ культури
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
1011100
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, 334000,00

хоровими, мистецькими)
Фінансовий відділ
Інші субвенції з місцевого бюджету(субвенція
для Галицького ТЦСО на здійснення видатків для
3719770
утримання самотніх людей та інвалідів м.Бурштин)
50000,00
3.Врахувати в доходах загального фонду бюджету міста:
3.1.За кодом 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам » в
сумі 1400000,00 грн. та спрямувати відділу освіти та науки за КПКВКМБ 0611020 «Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школоюдитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами».
3.2.За кодом 41051500 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції» в сумі 2000000,00 грн. та
спрямувати КО «Бурштинська центральна міська лікарня» за КПКВКМБ 0122010
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».
3.3.За кодом 41053900 «Інша субвенція» з Насташинського сільського бюджету в сумі
5000,00 грн. та спрямувати КО «Бурштинська центральна міська лікарня» для закупівлі
палатних тумбочок терапевтичному відділенню Бурштинської міської лікарні за КПКВКМБ
0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»+5000,00 грн.
4.Зменшити обсяг субвенцій:
4.1.За кодом 41053900 «Інша субвенція місцевим бюджетам на поховання померлих
(загиблих) учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» в сумі
32000,00 грн. та відповідно по відділу соціального захисту населення
КПКВМБ 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю
внаслідок війни» - 10000,0 грн.
КПКВМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
-22000,0 грн. (додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА»)
4.2.За кодом 41050100 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати» в сумі 600000,0 грн. та
відповідно по відділу соціального захисту населення
За КПКВКМБ 0813011 «Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим
категоріям громадян відповідно до законодавства»-16303,08 грн.
За КПКВКМБ 0813012 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг»-583686,92 грн.
4.3.За кодом 41053600 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних
заходів» з Бовшівського сільського бюджету в сумі 1845000,00 грн.
Та відповідно з міської ради за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок
цільових фондів»-1845000,00 грн.
5. Залишок коштів «Освітньої субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам»,
який склався станом на 01.01.2019 в сумі 15000,0 грн. направити відділу освіти на науки за
КПКВМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)» для погашення заборгованості по заробітній
платі +15000,0 грн.

6. Відповідно до звернення розпорядників внести наступні зміни до бюджету:
Спеціальн
ий фонд
Загальний сума,грн.
Назва розпорядників коштів, коду
фонд
КПКВКМБ
класифікації
сума,грн.

0116030

0116090

0112112

0112152

0110150

0116020

0117461

0813081

0813082
0813087

Міська рада
Організація благоустрою населених
пунктів(Програма соціально економічного
розвитку)
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства(Програма про дольову участь
співвласників у поточному та капітальному
ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин
на 2019 рік-83,20грн., Програма
співфінансування заходів із заміни вікон та
дверей у багатоповерхових будинках м.Бурштин
на 2019рік+3079,40грн.)
Первинна медична допомога населенню, що
надається фельдшерськими, фельдшерськоакушерськими пунктами
Інші програми та заходи у сфері охорони
здоров`я (Про міську програму безоплатного та
пільгового забезпечення лікарськими засобами у
разі амбулаторного лікування окремих груп
населення м.Бурштин та с.Вигівка на 2019-2020
роки)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад(енергоносії)
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги(енергоносії лазні)
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету

-12168,00
9171,80

2996,20

-7077,06

7077,06

-30000,00

+30000,00

Відділ соціального захисту населення
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
-118660,31
Надання державної соціальної допомоги особам,
які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю, державної соціальної допомоги на
догляд
+57460,31
Надання допомоги на дітей, які виховуються у
багатодітних сім`ях
+61200,00

-50000,00

0611020

Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних
територіальних громадах
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв`язку
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
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і
праці, військової служби, органів внутрішніх
справ та громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи) на оплату житловокомунальних послуг
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
Відділ освіти і науки
Надання дошкільної освіти (аварійна робота по
ремонту системи опалення в ДНЗ № 2)
Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в
т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами)

3710160

Фінансовий відділ
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних
територіальних громадах

0810160
0813032

0813160

0813180
0813242

0611010

+6908,39
-144,32

-479,38

-11500,00
-19784,69

+50000,00

-18500,0

+18500,0

+25000,00

-43668,00
РАЗОМ
+43668,00
При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 43668,00грн.
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

