
                                                                                      
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

 
Від   22 липня  2016 року                                                                            № 01/15 - 16 

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», 

враховуючи  рекомендації комісії з питань бюджету та економічного розвитку , міська 

рада 

вирішила: 

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

КВК 01 міська рада 

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +59000,0грн. 

КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл» 

            КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»-59000,0грн 

При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на 

59000,0грн. 

КВК 10  «Відділ освіти і науки» 

КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -10000,0 грн. 

КЕКВ 2120  «Нарахування на оплату праці» -3000,0 грн. 

КФК 070805 «Групи централізованого господарського обслуговування» 



КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +10000,0 грн. 

КЕКВ 2120  «Нарахування на оплату праці»  +3000,0 грн. 

КВК 15 « Відділ соціального захисту населення Бурштинської міської ради» 

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 7725,0 грн. 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»  

+7725,0 грн. 

При цьому здійснити передачу коштів з загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) у сумі  7725,0 грн . 

КВК 24 «Відділ культури» 

КФК 110201 «Бібліотеки» 

 КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»-10000,0грн. 

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

 КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»+10000,0грн. 

2.1. Відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради  від 10.06.2016  № 194-5-

2016 «Про внесення змін до обласного бюджету» врахувати в доходах спеціального фонду 

міського бюджету  по коду 41035000 «Інша субвенція» в сумі 198000,00грн. та спрямувати 

на поточний ремонт вул.Шухевича  Бурштинській міській раді 

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

ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)+198000,0грн. 

2.2. Врахувати у складі доходів субвенцію з державного бюджету на виплату допомоги 

сім’ям,інвалідам з дитинства,дітям-інвалідам,тимчасової державної допомоги дітям та 

допомоги за інвалідами 1 чи 11 групи в наслідок психічного розладу» по коду 41030600 в 

сумі 55200,00 грн. та спрямувати  

КВК 15 «Відділ соціального захисту»  

КФК 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та  дітям-інвалідам»      

КЕКВ2730  «Інші виплати населенню»в + 55200,00 грн. 

3.Відповідно до розпоряджень міського голови від 24.06.2016 №197, від 16.07.2016 №210 

«Про виділення коштів з резервного фонду» внести зміни: 

КВК 076 «Фінансовий відділ» 

КФК 250102 «Резервний фонд» 

КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки»-128000,0 грн. 

 КВК 01 «міська рада» 



 КФК 210105 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)+128000,0 грн. 

4. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 403146,0грн., в тому 

числі:  

-Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі від 

акцизних товарів(14040000)+203146,0 грн. 

-Земельний податок з юридичних осіб(18010500) +200000,0грн. 

Кошти від перевиконання дохідної частини міського бюджету за 6 місяців в сумі 

403146,00 грн.спрямувати та внести відповідні зміни : 

1)відділу освіти КВК 10  

-на утримання Бурштинського МНВК на 3 квартал 2016 р. в сумі 199646,00 грн. 

-для придбання Бурштинською загальноосвітньою школою 1-111 ступенів №2 

бензокоси в сумі 2500,00 грн та комплектів учнівських меблів та класної дошки в сумі 

10000,00 грн   

-для  придбання двох дверей в ДНЗ № 3 в сумі 6000,00 грн. 

-для забезпечення заробітною платою господарську групу відділу освіти 10000,00 

грн. 

КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+6000,0грн 

КФК 070201 «Загальноосвітні навчальні заклади» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+12500,0грн 

КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 152806,0 грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 33640,00 грн. 

КЕКВ 2210 «Предмети ,матеріали та інвентар» - 10000,00 грн. 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг» - 2550,00 грн. 

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 150,0 грн. 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 500,0 грн. 

КФК 070805 «Групи централізованого господарського обслуговування» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 8200,0 грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1800,0 грн 

2)Бурштинській міській раді КВК 01  

-для оплати послуг виконавчим комітетом Бурштинської міської ради по 

теплопостачанню ,водопостачанню та водовідведенню  в сумі 25000,00 грн.  



-для оплати послуг виконавчим комітетом Бурштинської міської ради по 

теплопостачанню ,водопостачанню та водовідведенню по лазні  в сумі 20000,00 грн.  

-для оплати послуг виконавчим комітетом Бурштинської міської ради по 

вуличному освітленню та освітлення адміністративних будинків в сумі 45000,00 грн. 

- для витрат по заробітній платі   в сумі 20000,00 грн.  

-для ремонту даху на умовах співфінансування по вулиці Стуса 8 підїзд 7  в сумі 

4000,00 грн. 

-для Бурштинської міської лікарні на безкоштовне лікування учасників АТО та 

інших пільговиків в стаціонарі лікарні в сумі - 25000,00 грн. 

- на проведення медогляду працівників закладів освіти в сумі 5000,00 грн. 

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» -20000,0 грн. 

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 20000,0 грн. 

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 5000,0 грн. 

КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+4000,0грн. 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»+45000,0грн 

КФК 100400 «Підприємства і організації побутового обслуговування» 

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 15000,0 грн. 

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 5000,0 грн. 

КФК 080101 «Лікарні» 

 КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали»+30000,0грн. 

3)відділу соціального захисту населення КВК 15  

-на компенсацію збитків від пільгових перевезень окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом 10000,00 грн.  

-для надання матеріальної допомоги Медвідь С.М.-1000,00 грн ,Івасин Наталії 

Петрівни -1000,00 грн. Боєчко В.А.- 5000,00 грн. відповідно до поданих заяв.  

КФК 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян » 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» +10000,0грн. 

КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+7000,0грн 

4)відділу культури КВК 24 

-для ремонту системи опалення Бурштинської музичної школи в сумі 14000,00 грн. 

КФК 110205 «Школи естетичного виховання» 



КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» +14000,0грн. 

5. Частину залишку загального фонду міського бюджету який склався на 01.01.2016 в сумі 

1000,00 грн спрямувати на придбання комплекту учнівських меблів в ЗОШ 1-111  ступенів 

№ 2 та внести наступні зміни 

КВК 10 «відділ освіти» 

КФК 070201 «Загальноосвітні навчальні заклади» 

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

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

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

О.Петровську 

 

 

Міський голова                                                                           Роксолана Джура   


