
                                                                                                      
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

 

Від  11 вересня 2015 року                                                            №  03/61-15 

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 субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 

погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися 

та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості 

теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення 

тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи 

місцевого самоврядування по коду 41036600 в сумі 226 171,72грн.  

та спрямувати на КФК 100602 «Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову 

енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого 

водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися 

населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та 

водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової 

енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та 

постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами 

державної влади чи місцевого самоврядування» 

                   КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» +226171,72грн. 

 

2.Внести наступні зміни до бюджету: 

             по  КВК 01 (міська рада)  

                   КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 

                   КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» -52000,0грн. 

                   КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» 

                   КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» +50708,0грн. 

                   КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів»+47000,0грн. 

                   КФК 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань»  

                   КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  -8100,0грн. 

                   КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» +8100,0грн. 



При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) в сумі 8100,0грн. 

                   КФК 150101 «Капітальні вкладення» 

                   КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» -304000,0 

грн. 

                   КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» +173892,0грн. 

                   КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 

                   КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -2100,0грн. 

                   КФК 080101 «Лікарні» 

                   КЕКВ 2111 «Заробітна плата»+74000,0грн. 

                   КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» +27000,0грн. 

                   КЕКВ 2220  «Медикаменти та перев`язувальні матеріали»+60000,0грн. 

                   КЕКВ 2210 «Оплата послуг (крім комунальних)» +87059,0грн. 

                   КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» +99000,0грн 

                   КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»  +20000,0грн. 

                   КФК 081002 «Інші заходи по охороні здоров`я» 

                   КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали»+20000,0грн.    

              по КВК 10 (відділ освіти і науки) 

                   КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 

                   КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» -+13000,0грн. 

                   КВК 24 (відділ культури) 

                   КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 

                   КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» +13000,0грн. 

                   КВК 75 (фінансовий відділ)    

                    КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 

                   КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» +26000,0грн. 

 

                   КФК 250323 «Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи 

ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування» 

                  КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших 

рівнів» -352559грн. 

                

 3. Збільшити дохідну частини загального фонду бюджету міста в обсязі 500 000 

грн.,  з внесенням змін в розрізі платежів  : 

 

ККД Найменування 

Зміни, грн.  

(+,-) 

11010100 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати 

 + 602 000 

22012500 

Плата за надання інших адміністративних послуг 

 -90 000 

22090400 

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян 

України   

 -12 000 

ВСЬОГО  +500 000 

 

 

Кошти отримані від перевиконання дохідної частини за 8 місяців 2015 року в сумі 500 

000грн. спрямувати на : 



 1.    КВК 01 (міська рада)      

                   КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 

                   КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» +2000,0грн. 

                   КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування»  +8000,0грн. 

                   КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» 

                   КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» +69000,0грн. 

                   КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)»+125000,0грн. 

                   КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів»+155000,0грн. 

                   КФК 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань»  

                   КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  +8000,0грн. 

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) в сумі 163000,0грн. 

             2.   КВК 10 (відділ освіти і науки) 

                   КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» 

                   КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» +10000,0грн.    

                   КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат            

                                           при     школі)»  

                   КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+881,0грн. 

                   КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+10000,0 грн. 

              3.  КВК 15 (відділ соціального захисту населення)  

                   КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 

                   КЕКВ 2111 «Заробітна плата»+4000,0грн. 

                   КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+10000,0грн. 

              4.  КВК 24 (відділ культури) 

                   КФК 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі  

                                           заклади та заходи» 

                   КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» +658,0грн. 

                   КФК 110201 «Бібліотеки» 

                   КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» +6000,0грн. 

                   КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей» 

                   КЕКВ 2111 «Заробітна плата»+25045,0грн. 

                   КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» +10000,0грн 

              5.  КВК 75 (фінансовий відділ) 

                   КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» 

                   КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших  

                                          рівнів» +24000,0грн. 

                   КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного  управління»  

                                          +6000,0грн. 

             При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) в сумі 6000,0грн. 

              6. Надати субвенцію Галицькому районному бюджету для придбання паливо-

мастильних матеріалів для перевезення учнів із прилеглих сіл до навчальних закладів 

міста  Бурштина   та збільшити призначення по КВК 75(фінансовий відділ)                                              

                   КФК 250380 «Інша субвенція» 

                   КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших 

рівнів» +26416,0грн. 

       4.З метою своєчасної виплати заробітної плати та недопущення заборгованості 

відповідно до  клопотання головних розпорядників внести зміни в помісячний розпис 

доходів і видатків міського бюджету на 2015 рік  а саме: 

 

ККД Найменування вересень жовтень листопад грудень Всього 

11010100 

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується податковими 

агентами, їз доходів 

+385000 0 0 -385000 0 



платника податку у вигляді 

заробітної плати 

14040000 

Акцизний податок з 

реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної 

торгівлі 

+233489 -64889 -168600 - 0 

ВСЬОГО  618489 -64889 -168600 -385000 0 

 

 

КВК КФК КЕК

В 

вересень жовтень листопад грудень ВСЬОГО 

01(міська 

рада) 

010116 «Органи 

місцевого 

самоврядування» 

2111 

2120 

+235000,0 

+85000,0 

 

  -235000,0 

-85000,0 

0,0 

0,0 

 

10(відділ 

освіти 

070101 

«Дошкільні 

заклади освіти» 

2111 

2120 

+122725,0 

+44176,0 

 -122725,0 

-44176,0 

 0,0 

0,0 

15(відділ 

соцзахисту

) 

010116«Органи 

місцевого 

самоврядування» 

2111 

2120 

+65000,0   -65000,0 0,0 

0,0 

24(відділ 

культури) 

110204  «Палаци 

і будинки 

культури, клуби 

та інші заклади 

клубного типу» 

2120 

 

+5588,0 -3889,0 -1699,0  0,0 

 110205 «Школи 

естетичного 

виховання дітей» 

2111 +61000,0 -61000,0   0,0 

РАЗОМ   618489,0 -64889,0 -168600,0 -385000,0 0,0 

 

 5.Контроль за  виконанням даного рішення покласти на  начальника фінансового 

відділу О.Петровську, голову комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

М.Коцура. 

 

 

 

Міський  голова                                         П.Курляк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


