
  проект 
 

Від  14 квітня 2020 року             № 2021 

 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін  

до бюджету міста 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 бюджету міста. 

 2.Збільшити обсяг видаткової  частини бюджету міста та спрямувати : 
 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

сума,грн. 

 

 

Міська рада 

 

 

1 

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 для оплати за обслуговування 

ліфтів-173000,00, оплата за 

електроенергію 27000,00) +200000,00 

 

2 

0112010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» придбання 

медичного обладнання 

 

+350000,00 

3 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних 

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 Івано-

Франківської області-1000,00 

Капітальний ремонт дороги навколо 

скверу Чорновола в  м.Бурштин Івано-

Франківської області-1000,00 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття на вул. Степана Бандери 

(меморіал Загиблим воїнам) в м.Бурштин 

Івано-Франківської області-1000,00 

Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вул.Коновальця в м.Бурштин 

Івано-Франківської області-1000,00 

Капітальний ремонт дороги 

 

5000,00 



вул.Будівельників , на ділянці від АЗС 

"ОККО" до готелю "Супутник" в 

м.Бурштин Івано-Франківської області-

1000,00 

 

0116030 

Організація благоустрою населених 

пунктів 

(Капітальний ремонт алеї Шептицького  в  

м.Бурштин Івано-Франківської області-

1000,00 

Капітальний ремонт вулиці Шевченка, на 

ділянці від вул.Бандери  до церкви  

"Вознесіння Чесного Хреста"  в 

м.Бурштин Івано-Франківської області-

1000,00) 

 

2000,00 

 При цьому збільшити передачу з загальногофонду до бюджету розвитку на суму 

357000,00грн. 

 3.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

сума,грн. 

 

 

Міська рада 

 

 

1 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління (Програма про порядок 

використання коштів з фонду міської 

ради на виконання депутатських 

повноважень) -33744,00 

+33744,00 

 4.Відповідно до розпорядження міського голови від 30.03.2020 року №177 "Про 

виділення коштів з резервного фонду" внести наступні зміни до бюджету: 

по фінансовому відділу зменшити призначення по КПКВКМБ 3718700  "Резервний фонд" на 

суму 181516,00грн. та відповідно збільшити по міській раді за КПКВКМБ 0118110 "Заходи із 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" в сумі 

181516,00грн   

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

призначення головних розпорядників коштів міського бюджету за програмною та 

економічною ознаками. 

6.Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

       Міський голова        Роксолана Джура  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор проєкту: 

 

Начальник фінансового відділу                                                                    Петровська О.І. 

 

 

Погоджено: 

Перший заступник міського голови                                                                 Гулик В.Р. 

 

Юридичний відділ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення «Про внесення змін до бюджету міста Бурштина на 2020 рік» 

від   14 квітня 2020  № 

 

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 2020 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 2020рік 

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

3.1. Бюджетний кодекс України. 

3.2. Рішення міської  ради від 20 грудня 2019 року № 21/85-19 «Про бюджет міста Бурштина 

на 2020 рік». 

 
4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження 

рішення. 

Прийняття проекту рішення «Про внесення змін до бюджету міста Бурштина на 2020 рік» 

сприятиме правовому врегулюванню проведених змін до розпису  бюджету міста. 

 
Доповідач: начальник фінансового  відділу О.Петровська 

 

Начальник 

фінансового відділу        О.Петровська 

 

 


