
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 29 липня 2020 року                                                                                             № 01/99-20 

м.Бурштин 

 

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. Відповідно до звернень розпорядників бюджетних коштів внести наступні зміни до 

бюджету: 

 

КПК  

ВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальн

ий фонд 

сума,грн. 

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 електроенергію ) +200000,00 

 

 

0115062 

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні(Програма 

розвитку та фінансової підтримки громадської 

організації фізкультурно-спортивного 

спрямування НФК «Бурштин- юнаки U14-U16» 

на 2020 рік) -90000,00 

 

 

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.) -10000,00 

 

 
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і 

 

-100000,00 



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.) 

2 

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.) -50000,00 

 

0113131 

Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної 

програми `Молодь України`( Міська цільова 

соціальна програма "Молодь Бурштина" на 

2017-2020рр.) -50000,00 

 

 

0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення (Програма 

соціального захисту населення міста Бурштин та 

села Вигівка на 2019-2020 роки) +100000,00 

 

3 

0611020 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами))( співфінансування видатків на 

закупівлю сучасних меблів та комп’ютерного 

обладнання на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа»)-33600,0грн.) -111400,00 

33600,00 

3719770 

Інші субвенції з місцевого бюджету(надання 

субвенції Івано-Франківському обласному 

бюджету для співфінансування видатків на 

закупівлю сучасних меблів та комп’ютерного 

обладнання на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа») 

 

77800,00 

4 
0611010 Надання дошкільної освіти -101878,00 

 

 

0611020 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами))( загальний фонд Бурштинська ЗОШ 

№3-72142,00грн,спеціальний фонд: спів 

фінансування  на придбання обладнання для 

їдалень(харчоблоків) Бурштинська ЗОШ 

№2+40660,00грн.,Бурштинська ЗОШ №3 -

133360,00грн. -72142,00 

+174020,00 

5 

0112010 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню(зменшити призначення по 

спеціального фонду придбання обладнання -

274230,00грн., та збільшити  по загальному 

фонду на проведення поточного ремонту 

приміщень моргу +140000,00грн., придбання 

медикаментів +134230,00грн.) +274230,00 

-274230,00 



6 
0117130 Здійснення заходів із землеустрою -4920,00 

+4920,00 

 

 

ВСЬОГО +83890,00 
-83890,00 

 

При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 

83890,00грн. 

2.Врахувати в доходах загального фонду : 

«Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» за кодом доходу 41055000 у сумі 

118600,0 грн. та спрямувати міській раді за КПКВКМБ 0112144" Централізовані заходи з 

лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет». 

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

призначення головних розпорядників коштів міського бюджету за програмною та 

економічною ознаками. 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

 

 

 

       Міський голова        Роксолана Джура  

 


