Проект
№ 59
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. Внести зміни до міського бюджету по видатках відповідно до звернень
розпорядників бюджетних коштів
1.1.По КВК 01 «Міська рада»
Загальний фонд
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»-703,0грн.
Спеціальний фонд
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»13198,0грн.
КФК 150101 «Капітальне будівництво»
КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)»+24916,0грн.
КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією,
ремонтом та утриманням автомобільних доріг»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»-974,0грн.
КФК 200200 «Охорона і раціональне використання земель»
КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів»-202335,0грн.
Зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 10000,0грн.
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
КЕКВ 2210«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+10000,0грн
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»10000,0грн.
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»-0,05грн.
КФК 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+0,05грн.
1.2.по КВК 10 (відділ освіти)
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
-11015,0грн.
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
-9480,0грн.
КФК 070201 «Загальноосвітні школи»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»-42600,0грн.
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
+42600,0грн.

1.3. по КВК 15(відділ соціального захисту)
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата»-12359,0грн.
КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення»
КЕКВ 2710 «Виплата пенсій і допомоги» +2500,0грн.
КЕКВ 2710 «Виплата пенсій і допомоги» -750,0грн.
КФК 091207 «Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової
служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+2085,0грн.
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»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»-200,0грн.
КФК 090405 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг»+844000,0грн
КФК 090302 «Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»-84,69грн.
КФК 090304 «Допомога при народженні дитини»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»-232395,5грн.
КФК 090307 «Тимчасова державна допомога дітям»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»-5748,14грн.
КФК 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»-1,18грн
КФК 090201 «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 «Інші виплати населенню»-85622,59грн.
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 «Інші виплати населенню»-8427,94грн.
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 житлово-комунальні послуги»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»-52703,60грн
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»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»-3625,0грн
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 «Інші виплати населенню»-41883,91грн.
КФК 090405 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»-3883240,12грн.

Здійснити перерозподіл коштів
КФК 090201 «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 «Інші виплати населенню»+1323,39грн.
КФК 090405 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»-1323,39 грн.
1.4.по КВК 024 (відділ культури)
КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»+10664,0грн.
КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+360,0грн.
1.5.по КВК 075 «Фінансовий відділ»
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
-4700,00грн
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+4700,00грн. (за рахунок залишку коштів
по спеціальному фонду(бюджету розвитку))
2.Для надання фінансової підтримки КП «Житловик» направити залишок коштів на
початок року по спеціальному фонду (бюджет розвитку) до загального фонду в сумі
26728,19 грн. та за рахунок перерозподілу коштів спеціального фонду 9480грн.на
КВК 01 (міська рада)
КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл»
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» +36208,19грн.
3. Внести зміни до доходів загального фонду міського бюджету а саме:

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
фізичними особами за результатами річного
декларування

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів

13 921

-13 921

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань бюджету та економічного розвитку (В.Рик) та начальника фінансового відділу
Петровську О.І.
Міський голова

Роксолана Джура

Погоджено:
Перший заступник міського голови

В.Р.Гулик

Начальник фінансового відділу

О.І.Петровська

Начальник юридичного відділу

В.Д.Данилюк

