
                                                                                                  

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

17липня   2015 року                                                                                          №  02/59-15 

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 доходах міського бюджету: 

1.1.Загального фонду субвенцію з обласного бюджету  в сумі 7300,00 грн. та спрямувати її відділу 

соціального захисту населення Бурштинської міської ради по КФКВ 090212 «Пільги на медичне 

обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

1.2.Спеціального фонду субвенцію з обласного бюджету в сумі 700,00грн. та спрямувати її  відділу 

освіти і науки Буршинської міської ради по КФКВ 070201 для придбання літератури для бібліотеки  

Бурштинської ЗОШ І-ІІІ №1. 

 



2.Кошти отримані від перевиконання дохідної частини за І півріччя 2015 року в сумі 328900,00грн. 

спрямувати на : 

          2.1.по КВК 01 (міська рада) 

                     КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» +99000,00грн. 

          2.2.по КВК 10 (відділ освіти і науки) 

                      КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти»  +69900,00грн. 

          2.3.по КВК 24(відділ культури) 

                      КФК 110201 «Бібліотеки» +150000,00грн. 

          2.4.по КВК 75 (фінансовий відділ) 

                     КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» +10000,00грн 

3.Внести зміни до міського бюджету: 

      По КВК 15 ( соціальний захист) 

                  КФК 090302 «Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами» +15372,41грн. 

                  КФК 090303 «Допомога до досягнення дитиною трирічного віку» -42230,40грн. 

                  КФК 090304 «Допомога при народженні дитини»+348732,87грн. 

                  КФК 090305 «Допомога на дітей, над якими встановлено опіку  

   чи піклування» -3404,35грн.   

                 КФК 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям»-16777,03грн. 

                  КФК 090307 «Тимчасова державна допомога дітям»  -16674,65грн. 

                  КФК 090308 «Допомога при усиновленні дитини»  +1720,00 грн. 

                  КФК 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим 

                                         178816,46 грн. 

                  КФК 090413 «Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного 

розладу» -83196,25грн. 

                  КФК 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» -

58280,20грн. 

       По КВК 01( міська рада)  

                          КФК 150101«Капітальні вкладення» -40962,16 грн. 

                           КФК 250404 «Інші видатки»  +35903,06грн. 

                           КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл» +5059,10грн. 



       По КВК 10(відділ освіти)  

                   КФК 070201 «Загальноосвітні школи» 

                           загальний фонд -3720,00грн. 

                           спеціальний фонд  +3720,00грн. 

                   КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти»   

                                      +30000,00грн. 

                   КФК 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти»                         

-30000,00грн 

 

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

та економічного аналізу (М.Коцур ) та начальника фінансового відділу Петровську О.І. 

                                 

  

Міський голова                                                         Петро Курляк 

 

 

 

 


