
                                                                                           
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 
Від 24 грудня 2015 р.                                                                              №  02/04 - 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: 

 

             З метою забезпечення своєчасної виплати заробітної плати внести зміни до 

загального фонду міського бюджету, а саме: 

 

Код Показник Зняти Направити 

01 Міська рада м.Бурштин -412000,00 15000,00 

010116 Органи місцевого самоврядування -13000,00   

2272 Оплата водопостачання та водовідведення -10000,00   

2800 Інші поточні видатки -3000,00   

091103 
Соціальні програми і заходи державних органів 

у справах молоді 
-3000,00   

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -3000,00   

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ -350000,00   

2610 
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) 
-350000,00   

120201 Періодичні видання (газети та журнали) -30000,00   

2610 
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) 
-30000,00   

130102 
Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань 
-4000,00   

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -4000,00   

130112 Інші видатки -12000,00   



2610 
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) 
-12000,00   

170703 

Видатки на проведення робіт, пов`язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 

утриманням автомобільних доріг 

  15000,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних)   15000,00 

10 
Відділ освіти і науки Бурштинської міської 

ради 
-33375,00 341875,00 

010116 Органи місцевого самоврядування   7000,00 

2111 Заробітна плата   4000,00 

2120 Нарахування на оплату праці   3000,00 

070101 Дошкільні заклади освіти   334875,00 

2111 Заробітна плата   307600,00 

2120 Нарахування на оплату праці   27275,00 

070804 
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, 

районних відділів освіти 
-33375,00   

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -3300,00   

2250 Видатки на відрядження -1075,00   

2272 Оплата водопостачання та водовідведення -15000,00   

2273 Оплата електроенергії -14000,00   

24 Відділ культури Бурштинської міської ради -31000,00 119500,00 

110201 Бібліотеки -4000,00   

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -4000,00   

110204 
Палаци і будинки культури, клуби та інші 

заклади клубного типу 
-10000,00 19500,00 

2111 Заробітна плата   14000,00 

2120 Нарахування на оплату праці   5500,00 

2271 Оплата теплопостачання -10000,00   

110205 Школи естетичного виховання дітей 0,00 100000,00 

2111 Заробітна плата   100000,00 

110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи -17000,00 0,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -12000,00   

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -5000,00   

  Усього  -476375,00 476375,00 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань бюджету та економічного розвитку (В.Рик) та начальника фінансового відділу 

О.І.Петровську. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                            Роксолана  Джура 


