
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 28 січня 2016 р.                                                                                                 № 02/06 - 16  

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. З метою забезпечення своєчасної виплати заробітної плати  та соціальних виплат 

внести зміни до загального фонду міського бюджету, а саме: 

 
Код Показник Зняти Направити 

10 Відділ освіти і науки Бурштинської міської ради -11476,96 11476,96 

010116 Органи місцевого самоврядування   11476,96 

2111 Заробітна плата   9542,10 

2120 Нарахування на оплату праці   1934,86 

070804 
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, 
районних відділів освіти 

-11476,96   

2111 Заробітна плата -9542,10   

2120 Нарахування на оплату праці -1934,86   

15 
Відділ соціального захисту Бурштинської міської 
ради 

-456622,33 456622,33 

010116 Органи місцевого самоврядування   76522,00 

2111 Заробітна плата   62000,00 

2120 Нарахування на оплату праці   6500,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   322,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних)   7700,00 

090209 

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 

  1500,00 

2730 Інші виплати населенню   1500,00 

090303 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку   6524,59 

2730 Інші виплати населенню   6524,59 

090304 Допомога при народженні дитини -366600,33   

2730 Інші виплати населенню -366600,33   



090305 
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку 
чи піклування 

  24203,35 

2730 Інші виплати населенню   24203,35 

090306 Допомога на дітей одиноким матерям   47499,06 

2730 Інші виплати населенню   47499,06 

090401 
Державна соціальна допомога 
малозабезпеченим сім`ям 

  96234,13 

2240 Оплата послуг (крім комунальних)   29,00 

2730 Інші виплати населенню   96205,13 

090412 Інші видатки на соціальний захист населення   12000,00 

2730 Інші виплати населенню   12000,00 

090413 
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи 
внаслідок психічного розладу 

  27178,60 

2730 Інші виплати населенню   27178,60 

091205 

Виплати грошової компенсації фізичним особам, 
які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги 

-49093,77   

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -4921,90   

2730 Інші виплати населенню -44171,87   

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 

-39428,23   

2730 Інші виплати населенню -39428,23   

091300 
Державна соціальна допомога інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам 

  164960,60 

2240 Оплата послуг (крім комунальних)   55,22 

2730 Інші виплати населенню   164905,38 

170102 
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян 

-1500,00   

2610 
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 

-1500,00   

24 Відділ культури Бурштинської міської ради -25855,22 25855,22 

010116 Органи місцевого самоврядування -25855,22   

2111 Заробітна плата -15975,46   

2120 Нарахування на оплату праці -9879,76   

110204 
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 
клубного типу   

9879,76 

2111 Заробітна плата   9471,36 

2120 Нарахування на оплату праці   408,40 

110205 Школи естетичного виховання дітей   15975,46 

2120 Нарахування на оплату праці   15975,46 

  Усього  -493954,51 493954,51 

 

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

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

О.І. Петровську. 

 

Міський голова                                                 Роксолана Джура           


