
                                                                                                   
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
                

21 жовтня   2015 року                                                                                        № 01/63-15 

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 у складі доходів   загального фонду: 

 1.1.Додаткову «Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення 

виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» по коду 41037000 

та спрямувати на 

                            КФК 250203 «Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів» 

                            КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку»  +18540,0грн.      

1.2.Іншу субвенцію з обласного бюджету (зг рішення сесії Івано-Франківської обласної 

ради №1777-39/2015 від 09.10.2015) для проведення поточного ремонту автомобільної 

дороги Т0910 Бурштин-Калуш та спрямувати на  

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

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 

                             КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+70000,0грн 

 спеціального фонду                

1.3. «Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) 

житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, а також для інвалідів І – ІІ групи з числа 

військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення 

житлових умов» по коду 41036100 (зг рішення сесії Івано-Франківської обласної ради 

№1777-39/2015 від 09.10.2015) та спрямувати на 

                            КФК 150118 «Житлове будівництво та придбання житла для окремих 

категорій населення» 

                            КЕКВ 3121 «Капітальне будівництво (придбання) житла» +333500,0грн. 

1.4.Іншу субвенцію з районного бюджету (зг розпоряджень Галицької районної ради 

№37 від 05.06.2015року та №70 від 13.10.2015року) на фінансування природоохоронних 

заходів та спрямувати на  

                             КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних 

ресурсів» 



                             КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+426000,0грн. 

 

2.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 

 

 


