Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 21 травня 2021 року
м.Бурштин

№ 02/12-21

Про внесення змін до бюджету Бурштинської
міської територіальної громади на 2021 рік
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.78
Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації комісії з питань фінансів,
бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного
співробітництва, міська рада
вирішила:
1. Врахувати в доходах загального фонду бюджету іншу субвенцію з обласного
бюджету за ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 71600,00грн. та
спрямувати:
1.1. Міській раді за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених
пунктів» в сумі 36600,00грн. для фінансування:
Поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення в с.Юнашків та с.Сарники Бурштинської
ТГ-16600,00грн.
Встановлення зовнішнього вуличного освітлення села Тенетники Бурштинської
територіальної громади-20000,00грн.
1.2. Відділу культури і туризму за КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури
і мистецтва» в сумі 35000,00грн. для придбання будівельних матеріалів для Церкви
Воздвиження Чесного Хреста УГКЦ у м.Бурштин Бурштинської міської територіальної
громади.
2. Відповідно до звернень розпорядників коштів, змін до Програми соціальноекономічного та культурного розвитку Бурштинської міської територіальної громади на
2021-2023 роки внести наступні зміни до бюджету:
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діяльністю (Програма залучення інвестицій в
економіку
Бурштинської
міської
0117693
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+3500,00

0116030

0112010

0112152
0112010

0112152

0112152

0112111
0112113
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вуличного освітлення -38478,00грн. ремонт
вуличного
освітлення
с.Задністрянськ+6965,00, ремонт вуличного
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змагань з олімпійських видів спорту(Програма
розвитку фізичної культури і спорту
Бурштинської міської територіальної громади
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на 2021-2025 роки)
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Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурноспортивну діяльність в регіоні (Програма
фінансової
підтримки громадської
організації «Федерація вільної боротьби міста
Бурштин»
на
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Програма фінансової підтримки громадської
організації ""Бурштинська міська федерація
футболу""
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Програма фінансової підтримки громадської
організації
«Футбольний
клуб
0115062
«Касова» +150000,00грн.
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ВСЬОГО
-2482,00
+2482,00
При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 2482,00грн.
3. Внести зміни в рішення міської ради від 02 березня 2021 року 02/9-21 «Про
внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади», а саме п.4.2.1.
викласти в такій редакції:
«Іншу субвенцію» за ККД 41053900 та спрямувати Бурштинській міській раді (для КНП
"Бурштинська центральна міська лікарня" Івано-Франківської області) за КПКВКМБ
0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 429442,00 грн.
(Реконструкція пологового відділення КНП "Бурштинська центральна міська лікарня"
Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 229442,00 грн., Капітальний ремонт
пологового відділення КНП "Бурштинська центральна міська лікарня" Бурштинської міської
ради Івано-Франківської області 200000,00 грн.).
4. Частину вільного залишку коштів загального фонду, що склався станом на
01.01.2021 року у сумі 54900,00 грн. спрямувати міській раді:
4.1. за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» для
фінансування Програми фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської міської
ради Івано-Франківської області на 2021-2025 рр. 40900,00 грн. (п.19 послуги адвоката
34900,00 грн., придбання марок-6000,00 грн.).
4.2. за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 8000,00 грн.
(для виготовлення технічного паспорту на об’єкт комунальної власності, дошкільний
навчальний заклад (ясла-садок) №1 «Веселка», який знаходиться за адресою вул. Торгова,3,
м.Бурштин на суму 5000,00 грн., придбання паливо-мастильних матеріалів для косіння трави
в старостинських округах на суму 3000,00 грн.).

4.3. за КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та
організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» в сумі
6000,00 грн.для формування статутного капіталу комунального підприємства «Еко-Сервіс
Бурштинської міської ради» - 3000,00 грн., комунального підприємства «Житловоексплуатаційного господарства Бурштинської міської ради» - 3000,00 грн.
5. Відповідно до рішень міської ради від 02.03.2021 №21/9-21 «Про перелік
природоохоронних заходів фонду охорони навколишнього природного середовища по
Бурштинській міській раді на 2021 рік» та від 30.03.2021 № 29/10-21 «Про внесення змін в
перелік природоохоронних заходів фонду охорони навколишнього природного середовища
по Бурштинській міській раді на 2021 рік» здійснити перерозподіл коштів:
5.1. По міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок
цільових фондів» зменшити бюджетні призначення на суму 1533011,00 грн.
5.2. По відділу культури і туризму за КПКВКМБ 1018340«Природоохоронні заходи за
рахунок цільових фондів» збільшити на суму 949909,00 грн.
5.3. По відділу освіти і науки за КПКВКМБ 0618340 «Природоохоронні заходи за
рахунок цільових фондів» збільшити на суму 583102,00 грн.
6. Фінансовому відділу (Ольга Петровська) внести відповідні уточнення у бюджетні
призначення головних розпорядників коштів за програмною та економічною ознаками.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та
міжнародного співробітництва (Тетяна Сенчина).

Міський голова

Василь Андрієшин

