Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 24 квітня 2020 року
м.Бурштин

№ 01/94-20

Про внесення змін
до бюджету міста Бурштин на 2020 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 дохідної частини загального фонду бюджету міста на суму
718963,0 грн.,а саме
Код
Назва податку
Зміни (+,-)
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку інших
11010400
ніж заробітна плата
488 003,0
11020200
14021900
14040000
18010600
18011000
18030100

21010300
21081100
22012500
24060300
ВСЬОГО

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ
комунальної власності
14 890,0
Пальне
11 550,0
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів
Орендна плата з юридичних осіб
Транспортний податок з фізичних осіб
Туристичний збір, сплачений юридичними особами
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних
підприємств та їх об`єднань, що вилучається до
відповідного місцевого бюджету
Адміністративні штрафи та інші санкції
Плата за надання інших адміністративних послуг
Інші надходження

76 700,0
9 000,0
4 160,0
880,0

31 270,0
2 550,0
27 800,0
52 160,0
718 963,0

2.Збільшити обсяг видаткової частини бюджету міста на суму 718963,00 грн. та
спрямувати :
Спеціальн
Загальний
ий
фонд
Назва розпорядників коштів, коду фонд
сума,грн.
КПКВКМБ класифікації
сума,грн.
Міська рада
1
Забезпечення
функціонування
підприємств, установ та організацій, що
виробляють, виконують та/або надають
житлово-комунальні послуги («Програма
фінансової
підтримки
комунального
підприємства «Житловик» на 20182020роки для оплати за обслуговування
ліфтів-173000,00, оплата за електроенергію
0116020
27000,00)
+200000,00
2
«Багатопрофільна стаціонарна медична
+350000,00
допомога
населенню»
(придбання
медичного обладнання-350000,00, для
надання премії за березень місяць
працівникам, які безпосередньо були
зайняті
лікування
лабораторно
підтверджених
випадків
COVID-19
0112010
141769,00)
+141769,00
3
Утримання та розвиток автомобільних
5000,00
доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок коштів місцевого бюджету
(Капітальний ремонт дорожнього покриття
від вулиці Шухевича,6 до вул .
С.Стрільців,27 в м.Бурштин ІваноФранківської області-1000,00
Капітальний ремонт дороги навколо
скверу Чорновола в м.Бурштин ІваноФранківської області-1000,00
Капітальний ремонт дорожнього покриття
на вул. Степана Бандери (меморіал
Загиблим воїнам) в м.Бурштин ІваноФранківської області-1000,00
Капітальний ремонт дорожнього покриття
вул.Коновальця в м.Бурштин ІваноФранківської області-1000,00
Капітальний ремонт дороги
вул.Будівельників , на ділянці від АЗС
"ОККО" до готелю "Супутник" в
м.Бурштин Івано-Франківської області0117461
1000,00
4
Організація благоустрою населених
2000,00
пунктів
(Капітальний ремонт алеї Шептицького в
м.Бурштин Івано-Франківської області0116030
1000,00

Капітальний ремонт вулиці Шевченка, на
ділянці від вул.Бандери до церкви
"Вознесіння Чесного Хреста" в м.Бурштин
Івано-Франківської області-1000,00)
Відділ соціального захисту населення
Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, об`єднаних територіальних
громадах" для надання премії за квітень
місяць в розмірі посадового окладу для
трьох соціальних працівників, які
безпосередньо надають послуги вдома
0810160
громадянам похилого віку
+10194,00
6
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення" для
фінансування програми соціального
захисту населення , а саме "Допомога на
поховання громадян, які мають особливі
заслуги перед містом (почесні громадяни
0813242
міста)
+10000,00
При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму
357000,00 грн.
3.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету
Спеціальни
Загальний й
фонд
Назва розпорядників коштів, коду фонд
сума,грн.
КПКВКМБ класифікації
сума,грн.
Міська рада
Інша діяльність у сфері державного
+33744,00
управління (Програма про порядок
1
використання коштів з фонду міської
ради
на
виконання
депутатських
0110180
повноважень)
-33744,00
Організація
благоустрою
населених
пунктів (Придбання матеріалів для
0116030
вуличного освітлення)
-22,95
2
+49862,95
Забезпечення надійної та безперебійної
експлуатації ліфтів(Поточний ремонт
ліфтів - -49840,0 грн. Капітальний ремонт
ліфтів по вул.О.Басараб,2 - +49862,95 грн.) -49840,00
0116015
При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму
49862,95,00 грн.
4.Відповідно до розпорядження міського голови від 30.03.2020 №177 "Про
виділення коштів з резервного фонду" внести наступні зміни до бюджету:
по фінансовому відділу зменшити призначення по КПКВКМБ 3718700 "Резервний фонд"
на суму 181516,00 грн. та відповідно збільшити по міській раді за КПКВКМБ 0118110
"Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" в
сумі 181516,00 грн.
5.Внести зміни в рішення міської ради від 27 березня 2020 року № 01/92-20 "Про
внесення змін до бюджету міста Бурштина на 2020 рік", а саме : п.4.1.2. викласти в
наступній редакції:
5

Фінансовому відділу за КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»
(субвенція ДУ « Івано – Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України»
Рогатинської міськміжрайонної філії) в сумі 20000,00 грн.(придбання засобів
індивідуального захисту -9000,0 грн., придбання обладнання 11000,00 грн.). При цьому
збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 11000,00 грн.
6.Збільшити обсяг субвенцій з обласного бюджету :
6.1.За ККД 41055000 "Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету" в сумі 131000,00грн. та спрямувати міській раді за КПКВКМБ
0112144" Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет".
6.2.За ККД 41053600 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
природоохоронних заходів» в сумі 110000,00грн та спрямувати міській раді на заходи з
охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по вул.Незалежності від
будинку 1 до будинку 27 м.Бурштин Івано-Франківської області за КПКВКМБ 0118340
«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів».
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 міського голову.

Міський голова

Роксолана Джура

