
 

 

                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від   24 грудня 2015 р.                                                                                       №03/04-15  

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: 

             1.Врахувати у складі доходів загального фонду: 

1.1.«Освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на видатки пов’язані 

із збільшенням внутрішньо переміщених осіб, які отримують освітні та медичні послуги» 

по коду 41033900  в сумі 1800,0грн.та спрямувати на   КФК 070201 «Загальноосвітні 

школи», КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +1800,0грн.  

1.2. «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу » по коду 41031000 в сумі 550,0грн  та спрямувати на 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, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які 

мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги 

перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 

особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на 

придбання твердого палива та скрапленого газу», 

                            КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+550,0грн. 

1.3. «Іншу субвенцію » по коду 41035000 в сумі 1000000,0грн.  та спрямувати на  

                            КФК 080101 «Лікарні» 

                            КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +668108,92грн. 

                            КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату » +318570,52грн. 

                            КФК 080600 «Фельдшерсько-акушерські пункти»  

                            КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +551,60грн. 

                            КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату » +1001,82грн. 

                            КФК 081003 «Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним 

ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського 

обслуговування» 

                            КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +11767,15грн. 

1.4. «Медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам» по коду 41034200 в 

сумі 410000,0грн. та спрямувати на  

                            КФК 080101 «Лікарні» 

                            КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +410000,0грн. 



1.5. «Освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам» по 41033900 в сумі 

1041800,0грн. та спрямувати на КФК  070201 «Загальноосвітні школи» 

                            КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +866394,86грн. 

                            КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату » +175405,14грн. 

1.6. «Освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам»  на  придбання 

підручників по коду 41033900 в сумі 42600грн. та спрямувати на  

                            КФК  070201 «Загальноосвітні школи» 

                            КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+42600,0грн. 

 

                2.Зменшити призначення по доходах загального фонду: 

2.1 По коду 41030800 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг 

тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій» в сумі 6110200грн. та відповідно по видатках  

                             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»-1379885,48грн. 

                             КФК 090204 «Пільги ветеранам військової служби,ветеранам органів 

внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям)померлих (загиблих)  

ветеранів військової служби»  

                             КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»-53725,87грн. 

                             КФК 090207 «Пільги громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам)та дітям померлих громадян, смерть 

яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги»  

                             КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»-118947,98грн. 

                             КФК 090210 «Пільги пенсіонерам та працівникам бюджетних 

організацій»  

                             КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»-36860,83грн. 

                             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»-246590,78грн. 

                             КФК 090405 «Субсидії населенню для відшкодування виплат на 

житлово-комунальні послуги»  

                             КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»-4249189,06грн. 

                             КФК 090407 «Компенсація населенню додаткових витрат на оплату 

послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої 

води»     

                             КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»-25000,0грн. 

2.2.По коду 41030900 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання 

ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові 

потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд на прибудинкових 

територіях), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати 

частини доходів у зв"язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших 

самохідних машин і механізмів та відповідних збільшенням ставок акцизного податку з 

пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян» в сумі 

340000,0грн. та відповідно по видатках: 

                             КФК 090203 «Інші 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»-34,00грн. 



                              КФК090209 «Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей 

померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою» 

                    КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»-372,92грн. 

                                КФК 090214 «Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку» 

                                КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»-8338,30грн. 

                                КФК 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» 

                                КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)»-331254,78грн. 

 

3. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету в сумі 939 175 грн. , а саме: 

грн. 

Код 
Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету 
Всього 

Загальний 
фонд 

1 2 3 4 

11010100 
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати 

564 487,00 564 487,00 

11010400 
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку інших ніж заробітна плата 

10 236,00 10 236,00 

11010500 
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 

20 000,00 20 000,00 

11010900 

Податок на доходи фізичних осіб із суми 
пенсійних виплат або щомісячного довічного 
грошового утримання, що оподатковуються 
відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 
статті 164 Податкового кодексу 

2 768,00 2 768,00 

11020200 
Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності  

790,00 790,00 

14040000 

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

100 000,00 100 000,00 

18010100 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об`єктів житлової 
нерухомості 

-100 000,00 -100 000,00 

18010200 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об`єктів житлової 
нерухомості 

90,00 90,00 

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об`єктів нежитлової 
нерухомості 

63 060,00 63 060,00 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб   -53 311,00 -53 311,00 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб   84 195,00 84 195,00 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб   5 766,00 5 766,00 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб   60 229,00 60 229,00 

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 25 000,00 25 000,00 

18030100 
Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами  

1 148,00 1 148,00 

18040500 

Збір за провадження торговельної діяльності 
(оптова торгівля), сплачений фізичними 
особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 

200,00 200,00 



Код 
Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету 
Всього 

Загальний 
фонд 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  -93 000,00 -93 000,00 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  161 870,00 161 870,00 

18050500 

Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює 
або перевищує 75 відсотків 

19 765,00 19 765,00 

19010100 
Надходження від викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами забруднення  

-257,00 -257,00 

19010200 
Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об`єкти  

560,00 560,00 

19010300 

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи на 
об`єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини  

-1 320,00 -1 320,00 

21010300 

Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та їх 
об`єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету 

2 410,00 2 410,00 

21080500 Інші надходження 36 229,00 36 229,00 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 2 346,00 2 346,00 

22012500 
Плата за надання інших адміністративних 
послуг 

-4 550,00 -4 550,00 

22080400 

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим комплексом 
та іншим майном, що перебуває в комунальній 
власності  

36 301,00 36 301,00 

22090100 

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на спадщину і 
дарування   

-5 000,00 -5 000,00 

22090400 
Державне мито, пов`язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України   

-2 210,00 -2 210,00 

31010200 

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники яких 
невідомі   

356,00 356,00 

  ВСЬОГО 939 175,00 939 175,00 

 

 

та з метою своєчасної виплати заробітної плати за грудень 2015року спрямувати на 

видатки загального фонду 

 

  

Код Показник 
направити 

010116 Органи місцевого самоврядування(освіта)  

2111 Заробітна плата 6132,93 

070101 Дошкільні заклади освіти   

2111 Заробітна плата 265607,3 

2120 Нарахування на оплату праці 127564,81 



070201 

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий 

садок, інтернат при школі), спеціалізовані 

школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 
 

2120 Нарахування на оплату праці 139188,74 

110205 Школи естетичного виховання дітей  

2111 Заробітна плата 186631,93 

2120 Нарахування на заробітну плату 64166,24 

 

та здійснити передачу до спеціального фонду 

КФК 150101 «Капітальне будівництво» 

КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду» +149883,05грн. 

 

3.1. Зменшити доходи спеціального фонду на 380 435 грн. а саме: 

 

Код 

Найменування згідно з класифікацією 
доходів бюджету 

Спеціальний фонд 

Всього 
в т.ч. бюджет 

розвитку 

21110000 

Надходження коштів від відшкодування 
втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва   -202 335,00   

24170000 
Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту 2 000,00 2 000,00 

33010100 

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим -180 100,00 -180 100,00 

ВСЬОГО -380 435,00 -178 100,00 

 

 

та відповідно видатки 

Код Показник Зняти 

01 Міська рада м.Бурштин   

150101 Капітальні вкладення   

3122 
Капітальне будівництво (придбання) інших 

об`єктів 
0,00 

3131 
Капітальний ремонт житлового фонду 

(приміщень) 
-178100,00 

170703 

Видатки на проведення робіт, пов`язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 

утриманням автомобільних доріг 

  

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -974,00 

3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,00 

200200 Охорона і раціональне використання земель   

3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів -202335,00 

  Усього  -381409,00 

 

 



4. Внести зміни до міського бюджету по видатках відповідно до звернень розпорядників 

бюджетних коштів 

4.1.По КВК 01 «Міська рада» 
010116 Органи місцевого самоврядування Зняти Направити 

2111 Заробітна плата   22662,00 

2120 Нарахування на оплату праці   8226,20 

2210 
Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар -502,75   

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -912,77   

2250 Видатки на відрядження -84,16   

2800 Інші поточні видатки -508,84   

091103 
Соціальні програми і заходи державних 

органів у справах молоді     

2210 
Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар -2312,30   

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ     

2111 Заробітна плата -651,51   

2120 Нарахування на оплату праці -261,54   

2210 
Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар -28,00   

2273 Оплата електроенергії -63009,81   

120201 Періодичні видання (газети та журнали) 
    

2610 
Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям) -0,05   

130102 
Проведення навчально-тренувальних зборів 

і змагань     

2210 
Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар -1595,00   

2250 Видатки на відрядження -97,74   

200700 Інші природоохоронні заходи     

2210 
Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар -3000,00   

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -37207,00   

250404 Інші видатки    

2210 
Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар   1360,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних)   2631,17 

  Усього  -110171,47 34879,37 

 

 

По галузі «Охорона здоров’я» 
 КФК   зняти направити 

080101 Лікарні     

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 
-1744   

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -2700   

081003 

Служби технічного нагляду за будівництвом та 

капітальним ремонтом, централізовані 

бухгалтерії, групи централізованого 

господарського обслуговування     

2111 Заробітна плата    

2120 Нарахування на оплату праці -1723,59   

  Усього  -6167,59  

 

4.2.по КВК 10 «Освіта» 



Код Показник 

зняти направити 

010116 Органи місцевого самоврядування     

2111 Заробітна плата   8425,99 

2120 Нарахування на оплату праці   5314,89 

070101 Дошкільні заклади освіти     

2120 Нарахування на оплату праці   3837,60 

2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали     

2230 Продукти харчування -60584,4   

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -3811   

2250 Видатки на відрядження -340   

070201 

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-

дитячий садок, інтернат при школі), 

спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 

колегіуми     

2230 Продукти харчування   57888 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -6334   

2800 Інші поточні видатки -40   

070802 
Методична робота, інші заходи у сфері 

народної освіти     

2111 Заробітна плата   390,79 

2120 Нарахування на оплату праці -2450,62   

070804 
Централізовані бухгалтерії обласних, 

міських, районних відділів освіти     

2111 Заробітна плата   10844,08 

2120 Нарахування на оплату праці   8677,01 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -1200   

  Усього  -74760,1 95378,36 

 

 

4.3.по КВК 15 «Відділ соціального захисту населення» 
 КФК   зняти направити 

010116 Органи місцевого самоврядування 
    

2111 Заробітна плата   34866,02 

2120 Нарахування на оплату праці   11812,46 

090412 Інші видатки на соціальний захист населення 
    

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 
-105,5   

2710 Виплата пенсій і допомоги -6500   

2730 Інші виплати населенню   2308,4 

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 

    

2730 Інші виплати населенню -74655,53   

  Усього  -81261,03 48986,88 

 

 



4.4.по КВК 24 «Відділ культури» 

Код Показник 
Зняти Направити 

010116 Органи місцевого самоврядування 
    

2111 Заробітна плата   422,29 

2120 Нарахування на оплату праці -2604,45   

110103 
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та 

інші мистецькі заклади та заходи 
    

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -3146,10   

2730 Інші виплати населенню -3700,00   

110201 Бібліотеки     

2111 Заробітна плата   14433,38 

2120 Нарахування на оплату праці   9187,97 

110204 
Палаци і будинки культури, клуби та інші 

заклади клубного типу     

2111 Заробітна плата   36579,25 

2120 Нарахування на оплату праці   5990,32 

2271 Оплата теплопостачання   10697,74 

2272 Оплата водопостачання та водовідведення   169,40 

2273 Оплата електроенергії   1779,33 

110205 Школи естетичного виховання дітей     

2120 Нарахування на оплату праці   5164,98 

2271 Оплата теплопостачання   23795,38 

2272 Оплата водопостачання та водовідведення 
  392,80 

2273 Оплата електроенергії   954,46 

110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 
    

2111 Заробітна плата   421,52 

2120 Нарахування на оплату праці -1181,42   

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 
-3413,50   

2250 Видатки на відрядження -400,00   

  Усього  
-14445,47 109988,82 

4.5.по КВК 75 «Фінансовий відділ» 

  
Зняти 

направити 

010116 Органи місцевого самоврядування   

2111 Заробітна плата  3932,00 

2120 Нарахування на оплату праці  1456,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  300,00 

КВК 076    

250102 Резервний фонд    

9000 Нерозподілені видатки -8115,85  

  Усього  -8115,85 5688,00 

 

             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 


