
                                                                                   
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 30 вересня 2020 року                                                                                           № 01/103-20 

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: 

 

КПКВК

МБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціаль

ний фонд 

сума,грн. 

1 0611010 Надання дошкільної освіти -447000,00  

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житловокомунальні 

послуги Програма фінансової підтримки 

комунального підприємства «Житловик» на 

2018 - 2020 роки(оплата за електроенергію) +300000,00 

 

0611020 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами), для придбання дезінфікуючих. +100000,00 

 

0116030 Організація благоустрою населених +47000,00  



пунктів(придбання глибинного насоса) 

2 

0611020 

 

 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами)) 

-100000,00 

 

 

 

0611161 

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти 

-50000,00 

 

 

0112010 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню(облаштування кисневих точок в 

реанімації та хірургічному відділеннях-67210,00 

грн.,придбання вакцини-6000,00 грн., придбання 

матеріалів для пошиття халатів та білизни в 

операційний блок-6000,00 грн., засоби 

індивідуального захисту 70790,00 грн.) +150000,00 

 

3 

0112010 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню(зменшити придбання основних 

засобів 50000,00 грн. 

Збільшити :придбання медикаментів +30500,00 

грн. проведення обстеження технічного стану 

будівель КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» та виготовлення звіту з результатами 

технічного обстеження+19500,00 грн.) +50000,00 

-50000,00 

4 0611010 Надання дошкільної освіти -110000,00  

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житловокомунальні 

послуги Програма фінансової підтримки 

комунального підприємства «Житловик» на 

2018 - 2020 роки(оплата за повторне 

підключення з врахуванням відключення 

електроенергії +10000,00 грн., оплата за 

електроенергію +100000,00 грн.) +110000,00 

 

 

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

50000,00 грн. 



2.Врахувати в доходах бюджету: 

2.1.Загального фонду: 

2.1.1.Іншу субвенцію з Бовшівського сільського бюджету за ККД 41053900 "Інші 

субвенції с місцевого бюджету"  на суму 92851,00 грн. та спрямувати міській раді для 

КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» для фінансування заходів «Програми 

розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» на поточний ремонт моргу, який знаходиться 

на території КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» за КПКВКМБ 0112010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню». 

2.1.2.Освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам  за КДК 41033900 в 

сумі 468000,00 грн. та спрямувати відділу освіти та науки за КПКВКМБ 0611020 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))». 

2.1.3. Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету за ККД 41053000 в сумі 1347045,00 грн. та спрямувати міській раді за 

КПКВКМБ 0110191 «Проведення місцевих виборів». 

3. Погодити виділення коштів з фонду Бурштинської міської ради на виконання 

депутатських повноважень (кошти міського голови) : 

 придбання м’ясорубки для ДНЗ №3  в сумі 3125,00 грн. 

 влаштування обмежувачів руху транспорту по вул. Стуса, Коновальця в сумі                    

5000,00 грн. 

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

призначення головних розпорядників коштів міського бюджету за програмною та 

економічною ознаками. 

5.Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

 

       Міський голова        Роксолана Джура  

 


