
                                                                                                                                         

                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області  

   
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ 

       РІШЕННЯ   
                                             

05 березня   2015 року                                                                                                       №01.1/52-15                                                                         

м.Бурштин 

 

Про внесення змін до міського бюджету 2015р.  

 

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного  

кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»,  

враховуючи  рекомендації комісії з питань бюджету та економічного розвитку міська 

рада  вирішила: 

     1. Врахувати  в складі доходів загального фонду міського бюджету субвенцію з 

районного бюджету для КО «Бурштинської центральної міської лікарні»  в сумі 

319200,0 грн. на утримання обєктів спільного користування ( інфекційного відділення), 

згідно рішення районної ради від 13 січня 2015 року та направити на видатки по КФК 

80101 « Лікарні» КЕКВ 2220   «Медикаменти та перевязувальні матеріали» - 319200,0 

грн. 

 2. Врахувати в складі доходів загального фонду субвенцію з районного 

бюджету в сумі 85202,83 грн. для погашення заборгованості, яка виникла у попердні 

роки по таких бюджетних установах: 

 - Бурштинська гімназія 

 - КО «Бурштинська міська центральна лікарня» 

КВК 01 ( міська рада) – 64656,06 грн. 

 КФК 250403 « Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у 

попередні роки» 

 КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнанння та інвентар» - 9729,50 грн. 

 КЕКВ 2240 « Оплати послуг ( крім комунальних) – 12070,56 грн. 

 КЕКВ 2250 « Видатки на відрядженння» - 42856,0 грн. 

КВК 10 ( відділ освіти і науки) – 20546,77 грн. 

 КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнанння та інвентар» - 1614,10 грн. 

 КЕКВ 2240 « Оплати послуг ( крім комунальних) – 14777,69 грн. 

 КЕКВ 2250 « Видатки на відрядженння» - 4154,98 грн. 



 

 

            3. Надати субвенцію  з міського бюджету Галицькому районному бюджету на                    

утримання об’єктів спільного користування ( для  відділу освіти Галицької РДА) в сумі 

3700,0грн.на придбання паливо – мастильних матеріалів для перевезення учнів  

с.Вигівка. 

 4.Надати субвенцію з міського бюджету обласному бюджету  для департаменту 

охорони здоров’я на гемодіаліз в сумі 25000,0грн.                        

 4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

бюджету та економічного аналізу (М.Коцур ). 

 

 

Міський голова                                                         П.Курляк 

 

 

 


