
                                                                                         

                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

                                                                                                 № 02/12 - 16 

Від    31 травня  2016 року 

м. Бурштин 

 

 Про внесення змін до міського бюджету 2016 року  

 

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного  

кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», 

розпорядження міського голови від 14.04.2016 №100 «Про фінансування природоохоронних 

заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища», від 15.04.2016 

року № 107 «Про субвенцію із спеціального фонду»,   враховуючи  рекомендації комісії з 

питань бюджету та економічного розвитку , міська рада 

вирішила: 

1. Врахувати в складі доходів спеціального фонду «Іншу субвенцію»  по коду 41035000 

1.1.З обласного бюджету для здійснення  фінансування природоохоронних заходів в сумі  

580 000,0грн. 

1.2.З Бовшівського сільського бюджету на проведення природоохоронних заходів в сумі 

2 000 000,0грн.  

та спрямувати : 

КВК 01 «міська рада» 

КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» 

       КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)» +2010000,0 грн 

КВК 10 «Відділ освіти і науки» 

КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» 

       КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)» +371300,0 грн 

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» +198700,0грн. 



 

2.   Відповідно до листів розпорядників коштів внести зміни до міського бюджету, а саме: 

       по КВК 01 «міська рада»  

       КФК 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань» 

       КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 15000,00грн. 

       КЕКВ 3110 «Придбанння предметів довгострокового користування»  + 15000,0 грн. 

       КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»-11000,0грн. 

КФК 250404  “Інші видатки» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -12143,0грн. 

КФК 250403 «Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні 

роки» 

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів»+23143,0грн. 

При цьому здійснити передачу коштів з загального фонду до спеціального  в сумі  

38143,0 грн. 

       КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 

       КЕКВ 3110 «Придбанння предметів довгострокового користування»-34198,0грн.      

       КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» +34198,0грн. 

       При цьому зменшити передачу коштів з загального фонду до спеціального в сумі  

34198,0 грн. 

       по КВК 10 «відділ освіти» 

       КФК 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів 

освіти» 

       КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 4000,0грн. 

       КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 500,0грн. 

      КФК 070805 «Групи централізованого господарського обслуговування» 

       КЕКВ 2111 «Заробітна плата» + 4000,0грн. 

       КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» + 500,0грн. 

по КВК 15 «Відділ соціального захисту населення» 

КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»-4400,0грн. 

по КВК 24 «відділ культури» 

КФК 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади 

та заходи» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+4400,0грн. 



 3. 3.1.Частину залишку загального фонду міського бюджету , який склався на 01.01.2016 

року  в сумі 320240,0грн. спрямувати та внести наступні зміни : 

1)фінансовому відділу для надання субвенцій: 

- Галицькому ВП ГУНП в Івано-Франківській області для придбання та встановлення 

системи відеоспостереження у м.Бурштин для в сумі 25000,0грн.; 

- державній установі «Івано-Франківський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України»  для придбання  мікроскопу бінокулярного в сумі 

12180,0грн.; 

-    Насташинській сільській раді на фінансування Насташинської ЗОШ І-ІІІ ступенів в 

сумі 10000,0грн. та Старомартинівській сільській раді для утримання 

Старомартинівської ЗОШ І-ІІ ступенів в сумі 10000,0грн. 

КВК 75 «Фінансовий відділ» 

КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» 

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління  інших рівнів» 

+25000,0грн. 

КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших 

рівнів»+12180,0грн. 

КФК 250380 «Інша субвенція» 

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших 

рівнів»+20000,0грн. 

2) Бурштинській міській раді : 

- для співфінансування  проектів конкурсу міні-грантів (Місто своїми руками) в рамках 

затвердженої Стратегії розвитку м.Бурштин в сумі 22000,0грн.; 

 - для придбання бланків довідок в сумі 2000,0грн.; 

- для придбання токенів для  електронних підписів  в сумі 4800,0грн.; 

- для проведення ямкового ремонту в сумі 40000,0грн.; 

- на  заміну  будинкових вводів тепломережі по вул.О.Басараб,2, Коновальця,5, 

Бандери,34,Будівельників,7 в сумі 70000,0грн.; 

- на ремонт двох зупинок громадського транспорту в сумі 46500,0грн.; 

- на заміну водопровідної мережі по вул.Січових Стрільців (в районі будинку №3 , ДНЗ 

№3) в сумі 48000,0грн.; 

- для належної роботи відділу державної      реєстрації для придбання телефонного 

апарату, канцтоварів, стільців, виготовлення вивіски та інформаційної дошки в сумі 

10760,0грн. 



КВК 01 «міська рада» 

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 

КЕКВ 2210 «Предмети та матеріали» +17560,0грн. 

КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл» 

КЕКВ2210«Предмети та матеріали»+13000,0грн 

КЕКВ 2240  «Оплата послуг (крім комунальних)»+173500,0грн. 

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

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 

КЕКВ 2240  «Оплата послуг (крім комунальних)»+40000,0грн. 

       3)Відділу освіти та науки на реконструкцію системи забезпечення гарячою водою 

ДНЗ№6 «Пролісок» 

КВК 10 «Відділ освіти» 

КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» 

КЕКВ 3142  «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» +18000,0грн. 

та здійснити передачу з загального фонду до спеціального в сумі 18000,0грн. 

4) Відділу соціального захисту населення на виготовлення бланків посвідчень батьків 

багатодітної сім’ї та посвідчень дитини з багатодітної сім’ї в сумі 1000,0грн. 

КВК 15 «відділ соціального захисту населення» 

КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» 

КЕКВ 2210 «Предмети та матеріали» +1000,0грн. 

3.2.Частину залишку спеціального фонду (кошти , що надійшли в порядку втрат 

сільськогосподарського виробництва в сумі 241000,0грн. спрямувати та внести відповідні 

зміни до бюджету : 

       1)Бурштинській міській раді на виготовлення технічної документації з нормативно-

грошової оцінки земель міста Бурштина та с.Вигівка  в сумі 130000,0грн. 

      КВК 01 «міська рада»  

      КФК 200200 «Охорона і раціональне використання земель» 

     КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+130000,0грн. 

    2) фінансовому відділу для надання субвенції Бовшівському сільському бюджету для 

продовження робіт по інвентаризації земель в сумі 111000,0грн.   

     КВК 75 «фінасовий відділ» 

     КФК 250380 «Інша субвенція» 

     КЕКВ 2620 ««Поточні трансферти органам державного управління інших 

рівнів»+111000,0грн.» 



4.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   

 

 


