Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
ШОСТЕ

СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
05 березня 2015 року
м.Бурштин

№01/52-15

Про внесення змін до міського бюджету 2015р.
Згідно ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 75, 77
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. Внести зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду міського
бюджету на 2015 рік:

КФК 090302 «Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами»
КЕКВ2730 лютий +3020,00грн.
липень -300,00грн.
березень +3020,00грн.
серпень -300,00грн
квітень +2210,56грн.
вересень -300,00грн
травень -300,00грн.
жовтень – 2300,00грн
червень -300,00грн.
листопад -2300,00грн.
грудень -2210,56грн.
КФК 090303 «Допомога до досягнення дитиною трирічного віку»
КЕКВ2730 лютий +510,00грн.
квітень -29,68грн.
березень +400,00грн.
грудень -880,32грн
КФК 090304 «Допомога при народженні дитини»
КЕКВ2730 лютий +121400,00грн.
серпень -59500,00грн
березень +249244,81грн.
вересень - 59500,00грн
квітень -124002,30грн.
жовтень -47500,00грн
травень -54192,09грн.
листопад -37800,00грн.
червень -68200,00грн.
грудень -36150,42грн
липень +116200,00грн.
КФК 090305 «Допомога при народженні дитини»
КЕКВ2730 лютий +9910,00грн.
листопад -8600,00грн
березень +7300,00грн.
грудень -8610,00грн
КФК 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям»
КЕКВ2730
лютий +27900,00грн.
березень +4000,00грн.
квітень +14500,00грн.
травень -2791,30грн.
грудень - 8908,70грн.
КФК 090307 «Тимчасова державна допомога дітям»
КЕКВ2730
лютий +8800,00грн.
квітень +2416,61грн.
травень -11216,61грн.

серпень -8700,00грн.
вересень - 8700,00грн.
жовтень -8700,00грн
листопад -8600,00грн

КФК 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям»
КЕКВ2730
лютий +40400,00грн.
березень -40400,00грн.
КФК 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітямінвалідам»
КЕКВ2730
лютий +288060,00грн.
серпень -95200,00грн.
березень +376435,19грн.
вересень - 95200,00грн.
квітень –59795,19рн.
жовтень -61700,00грн
травень -95200грн.
листопад -33500,00грн.
червень -95200,00грн.
грудень -33500,00грн.
липень -95200,00грн.
КФК 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям громадян»
КЕКВ 2610
січень + 1535,0 грн
липень -135,0 грн
лютий + 115,0 грн
серпень -135,0 грн
березень – 135,0 грн
вересень -135,0 грн
квітень -135,0 грн
жовтень -135,0 грн
травень – 135,0 грн
листопад +115,0 грн
червень – 135,0 грн
грудень -685,0 грн
КФК 010116 ( відділ соціального захисту населення)
КЕКВ 2210 +35000,00грн.
КЕКВ 2240 -35000,00грн.
КФК 90201 «Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність
Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`,
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб»
КЕКВ 2730 січень – - 347200,0 грн
серпень - - 9350,0 грн
лютий – - 65830,0 грн
вересень - -44850,0 грн
березень - - 66250,0 грн
жовтень - -300000,0 грн
травень - - 43050,0 грн
листопад - - 208000,0 грн
червень - - 15250,0 грн
грудень - + 1026330,0 грн
липень - -12650,0 грн
КФК 090204 «Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх
справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони,
ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби
цивільного захисту, ветеранам Державної служби»
КЕКВ 2730 січень – - 9200,0 грн
лютий – + 3250,0 грн
грудень - + 5950,0 грн
КФК 090207 «Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих
громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житловокомунальні послуги»
КЕКВ 2730 січень – - 71200,0 грн
лютий – + 41230,0 грн
грудень - + 29970,0 грн
КФК 090210 «Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені
частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам,
передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону
здоров`я, частиною п`ятою»
КЕКВ 2730 січень – - 5000,0 грн
лютий – - 2345,0 грн
грудень - +7345,0 грн
КФК 090215 «Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та
прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше
дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають
троє і більше дітей,»
КЕКВ 2730 січень – - 54000,0 грн

лютий – + 1045,0 грн
грудень - + 52955,0 грн
КФК 090405«Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг»
КЕКВ 2730 січень – - 339400,0 грн
жовтень - -266300,0 грн
лютий – - 252750,0 грн
листопад - - 207710,0 грн
березень - - 205410,0 грн
грудень - + 1205320,0 грн
квітень - +66250,0 грн
КФК 090407«Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг
газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої
води»
КЕКВ 2730 січень – - 4200,0 грн
жовтень - -60,0 грн
лютий – - 4160,0 грн
грудень - + 8420,0 грн
КФК 090202«Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність
Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`,
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осі»
КЕКВ 2730 січень – - 250,0 грн
серпень - +100,0 грн
лютий – - 250,0 грн
вересень - +100,0 грн
березень - +100,0 грн
жовтень - +100,0 грн
квітень - +100,0 грн
листопад - - -50,0 грн
травень - +100,0,0 грн
грудень - -250,0 грн
червень - +100,0 грн
липень - +100,0 грн
Відповідно до програми фінансової підтримки ГО товариства молодих інвалідів та їх
батьків «Довіря» м.Бурштин
По КФК 091106 «Інші видатки»
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» - + 40000,0грн
2. На придбання компютерної техніки:
КВК 75 ( фінансовий відділ)
Зняти з КФК 010116 « Апарат управління»
КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали, обладнанння та інвентар» - -24000,0 грн
КВК 01 ( міська рада)
КФК 010116 « Апарат управління»
КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних) - -75000,0 грн
Направити на
КВК 01 ( міська рада)
КФК 010116 « Апарат управління»
КЕКВ 3110 « Предмети довгострокового користування» – 99000,0 грн
3. З метою забезпечення оплати відряджень працівникам охорони здоров я внести
зміни по КФК 080101 « Лікарні», а саме:
Зняти з КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали, обладнанння та інвентар»- -21000,0
грн
КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних) - -19000,0 грн
Направити на КЕКВ 2250 « Видатки на відрядження» - + 40000,0 грн
4. Для придбання компютера для КП «Редакція газети « Бурштинський вісник»
внести зміни по КФК 120201 « Періодичні видання»
КЕКВ 2610 « Поточні трансферти»- - 15000,0 грн
КЕКВ 3210 « Капітальні трасферти»- + 15000,0 грн
5. Для проведення заходу, присвяченому 150-ій річниці з Дня народження
А.Шептицького внести зміни по КФК 110103 « Заходи»
КЕКВ 2730 « Інші виплати населенню» - - 8000,0 грн
КЕКВ 2240 « Оплата полслуг ( крім комунальних) - + 8000,0 грн
6. Для фінансування Програм « Авіамоделізм – творчий розвиток дитини»,
« Програма розвитку, популяризації та фінансової підтримки волейболу на 2015 рік»

внести зміни по КФК 130102 « Проведенння навчально – тренувальних зборів і
змагань»
КЕКВ 2730 « Інші виплати населенню»
березень - - 10000,0 грн
квітень - - 7000,0 грн
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнанння та інвентар»
лютий - + 17000,0 грн
КФК 170703 «Транспорт»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнанння та інвентар»
Лютий - - 17000,0 грн
Березень - + 10000,0 гр
Квітень - +7000,0 грн
7.Для придбання компютерної техніки для відділу культури, туризмузовнішніх
звязків Бурштинської міської ради внести зміни до міського бюджету, а саме:
КФК 110502 « Централізовані бухгалтерії»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнанння та інвентар» - - 11898,60 грн
КЕКВ 3110 « Предмети довгострокового користування» - +11898,60 грн
8. З метою забезпечення оплати відряджень працівникам відділу культури внести
зміни, а саме;
Зняти з КФК 110204 « Культура»
КЕКВ 2250 Видатки на відрядження»- -600,0 грн
КФК 110502 « Централізовані бухгалтерії»
КЕКВ 2250 « Видатки на відрядженння»- -600,0 грн
Направити на КФК 110205 « Школи естетичного виховання»
КЕКВ 2250 Видатки на відрядженння» -+1200,0 грн
Зняти КФК 010116 « Апарат управління»
КЕКВ 2111 « Заробітна плата» - -20000,0 грн
Направити на КФК 110204 « Культура»
КЕКВ 2111 « Заробітна плата» - +20000,0 грн
9. Для приведення у відповідність планових показників до помісячної розбивки
освітньої субвенції внести зміни, а саме:
по КФК 070201 « Загально-освітні школи»
КЕКВ 2111
КЕКВ 2120
січень
- 122627,0грн
січень
- 44513,0
лютий
- 170567,0 грн лютий
- 61916,0
березень
- 144368,0 грн березень
- 52406,0
квітень
- 141083,0 грн квітень
- 51213,0
травень
- 1657941,0 грн травень
- 601813,0
червень
+933899,0 грн червень
+ 385134,0
липень
+ 784119,0 грн липень
+ 344970,0
серпень
+ 145242,0 грн серпень
+ 52723,0
вересень
- 65036,0 грн
вересень
- 23608,0
жовтень
- 67635,0 грн
жовтень
- 24551,0
листопад
- 44387,0 грн
листопад
- 13550,0
грудень
+ 550384,0 грн грудень
+ 90743,0
КЕКВ 2210
КЕКВ 2220
січень
- 78,0
січень
- 157,0
лютий
- 8724,0
лютий
- 1745,0
березень
- 646,0
липень
+ 1996,0
квітень
- 631,0
вересень
- 94,0
травень
- 2478,0
червень
+ 11986,0
липень
+447,0
КЕКВ 2240
серпень
+ 83,0
січень
- 1068,0
вересень
+52,0
лютий
- 1600,0
жовтень
- 100,0
березень
- 1588,0
листопад
- 100,0
квітень
- 1551,0
грудень
+ 189,0
травень
- 5664,0

КЕКВ 2230
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
КЕКВ 2271
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
КЕКВ 2273
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

- 3763,0
- 5452,0
- 4615,0
- 4580,0
- 17700,0
- 1884,0
+ 23590,0
+ 9926,0
- 2499,0
- 2310,0
- 1486,0
+ 10773,0
- 6555,0
- 9395,0
- 7698,0
- 6748,0
- 12744,0
+ 937,0
+ 1786,0
+ 331,0
-3472,0
- 4016,0
- 2635,0
+ 50209,0

- 2352,0
-2836,0
-2400,0
-2210,0
-8496,0
+ 5814,0
+11165,0
+2053,0
-1157,0
-1204,0
-790,0
+2413,0

червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
КЕКВ 2250
січень
лютий
грудень
КЕКВ 2272
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
КЕКВ2274
січень
лютий
березень
квітень
жовтень
листопад
грудень

+ 7029,0
+ 3397,0
+ 2482,0
- 741,0
- 771,0
- 506,0
+ 581,0
-784,0
- 1092,0
+ 1876,0

- 1254,0
-1745,0
-1484,0
- 1263,0
-4607,0
+ 1406,0
+ 1560,0
+ 290,0
- 723,0
- 751,0
- 493,0
+ 9064,0
-600,0
-872,0
-739,0
-715,0
-240,0
-390,0
+ 3556,0

10 Для придбанння рентгенівської трубки на новий рентгенівський апарат
внести зміни до міського бюджету по КВК 01 ( міська рада), а саме:
КФК 080101 « Лікарні»
КЕКВ 2271 « оплата теплопостачання» - -99,0 тис грн
КЕКВ 3110 « придбання обладнанння довгострокового користуванння» - +99,0
тис.грн
11.Відповідно до внесених змін до програми соціально-економічного та
культурного розвитку внести наступні зміни:
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)» - -5000,0грн
КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл»
КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)» - -148700,0грн
КЕКВ 3110« Придбанння матеріалів і предметів довгострокового
користування - +15000,0грн.
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - +110000,0грн
КФК 150101 «Капітальні вкладення»

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» - -40000,0грн
12. Направити вільний залишок по спеціальному фонду ( екологічний фонд), в
сумі 3142,0 тис грн який склався на 01.01.2015 року на КФК 240601 « Охорона
навколишнього природного середовища»
КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали, обладнанння та інвентар» - 15000,0 грн
КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)» - 1476000,0 грн
КЕКВ 3110 « Придбанння матеріалів і предметів довгострокового
користування»- 15000,0 грн
КЕКВ 3122 « Капітальне» - 1506000,0 грн
КЕКВ 3132 « Капітальний будівництво ремонт» - 130000,0 грн
13. Направити частину вільного залишку по спеціальному фонду ( дорожний
фонд), в сумі 34930,0 грн який склався на 01.01.2015 року на КФК 170703
« Транспорт»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)» – 7266,0 грн
КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали, обладнанння та інвентар» – 27664,0 грн
14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з питань бюджету та
економічного розвитку М.Коцура та начальника фінансового відділу Петровську О.І.

Міський голова

П.Курляк

