УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ

СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 23 вересня 2016 року

№ 01/17 - 16

Про внесення змін
до міського бюджету на 2016 рік

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст. 78 Бюджетного кодексу України, розпорядження голови Галицької районної ради №
47 від 27 липня 2016р «Про розподіл видатків екологічного фонду районного бюджету»,
рішення Бовшівської сільської ради

від 15 вересня 2016 року №232

«Про надання

субвенції із спеціального фонду Бурштинській міській раді» враховуючи рекомендації
комісії з питань бюджету та економічного розвитку , міська рада
вирішила:
1.Врахувати в складі доходів спеціального фонду міського бюджету субвенції:
1.1.Галицького районного бюджету по коду 410350000 «Інша субвенція» в сумі
69995,0грн.та спрямувати міській раді на :
-Заходи з озеленення алеї ім.А.Шептицького-21630,0грн.
-Заходи з захисту від підтоплення та затоплення направлених на запобігання розвитку
небезпечних геологічних процесів усунення їх негативного впливу

на території

м.Бурштин(вул.Січових Стрільців, Шухевича, Коновальця)-48365,0грн.
КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)»+69995,0грн.
1.2.Бовшівського сільського бюджету по коду 41035000 «Інша субвенція» в сумі
1500000,0грн. та спрямувати на проведення природоохоронних заходів :

КВК 01 «міська рада»
КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+1100800,0грн.
КЕКВ

3110«Придбання

обладнання

і

предметів

довгострокового

користування»

+42500,0грн
КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів»+299156,0грн.
-відділу освіти
КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+57544,0грн.
2.Зменшити дохідну частину по коду 41031000 «Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу » в сумі 1200,0грн.
та по КВК 15 «Відділ соціального захисту» 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»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населення»-1200,0грн.
3.Збільшити обсяг доходів міського бюджету:
3.1.Загального фонду на 1039300,0 грн, а саме:
Код

Назва податку
Зміни (+,-)

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується

+584 300

податковими агентами, із доходів платника податку у
вигляді заробітної плати
18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання

- 25 000
+ 300 000

роздрібної торгівлі підакцизних товарів
18010500

Земельний податок з юридичних осіб
+ 180 000
ВСЬОГО

+1039 300

3.2.Спеціального фонду на 144171,0грн, а саме:
Код

Назва податку

Зміни (+,-)

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній +228600
Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній
власності

33010100

Кошти

від

продажу

земельних

ділянок -89800

несільськогосподарського призначення, що перебувають у
державній або комунальній власності, та земельних ділянок,
які знаходяться на території Автономної Республіки Крим
33010200

Кошти

від

продажу

прав

на

земельні

ділянки +5371

несільськогосподарського призначення, що перебувають у
державній або комунальній власності, та прав на земельні
ділянки,

які

знаходяться

на

території

Автономної

Республіки Крим
+144 171
4. Кошти від перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за 8
місяців в сумі 1039300,0 грн спрямувати та внести відповідні зміни:
4.1.Міській раді
-для придбання запчастин 6100,0грн.
-для придбання канцелярського приладдя 5000,0грн.
-для публікації матеріалів у газеті «Бурштинський вісник» 5000,0грн.
-для оплати вуличного освітлення 50000,0грн.
-для усунення аварійних ситуацій тепло та водопостачання у Бурштинській ЦМЛ
50000,0грн.
-для проведення поточного ремонту тепломережі та мережі водопостачання у
Бурштинській ЦМЛ 10090,0,грн.
-для проведення заміни 3-х вікон головного корпусу (сурдологічний кабінет,фізкабінет і
коридор) Бурштинської ЦМЛ 13200,0грн.
-для оплати теплопостачання Бурштинської ЦМЛ 25000,0грн
-для проведення поточного ремонту проявочної рентгенкабінету Бурштинської ЦМЛ
7000,0грн.
-для сплати внесків за участь у змаганнях етапу кубку світу Кубок карпат «Золота осінь»
2000,0грн
-для співфінансування проекту «Місто своїми руками» по встановленню дитячого
майданчика по вул.С.Бандери-16304,0грн.,по вул.В.Стуса 5000,0грн.
- на матеріали для вуличного освітлення 8500,0грн.

-для облаштування пішохідної доріжки по вул.В.Стефаника в районі багатоквартирного
буд.№17- 25000,0грн.
- для ремонту під’їздної дороги до будинку по вул.Будівельників 2А- С.Бандери, 34
20000,0грн.
-для відновлення дашка при вході до під’їзду №4 по вул.Будівельників,10- 2000,0грн.
-для поточного ремонту під’їздних шляхів до ДНЗ №2по вул.Енергетиків -25950,0грн.
-для поточного ремонту дороги по вул.В.Стуса,14- 16526,0грн.
- на придбання запчастин для проведення ремонту автогрейдера в сумі 70000,0грн
КВК 01 «міська рада»
КФК 010116 « Орган місцевого самоврядування»
КЕКВ 2210 « Предмети , матеріали, обладнання та інвентар» + 11100,0грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)+5000,0грн.
КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл»
КЕКВ 2210 « Предмети , матеріали, обладнання та інвентар»+ 83500,0грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)+72950,0грн.
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування »
+16304,0грн.
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» +50000,0грн.
КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією,
ремонтом та утриманням автомобільних доріг»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)+16526,0грн.
КФК 080101 «Лікарні»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+80290,0грн.
КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» +25000,0грн.
КФК 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+2000,0грн .
При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 16304,0грн
4.2.Відділу освіти та науки
-для фінансування Бурштинського ТЕК у вересні 2016 року 300000,0грн.
-для оплати теплопостачання ДНЗ 25000,0грн.
-для придбання запасних частин до транспортних засобів 10000,0грн.
-для ремонту електроосвітлення у МНВК-1500,0грн.
-для придбання ПММ на перевезення школярів 15000,0грн
-для придбання продуктів харчування у ЗНЗ 13780,0грн.

-для придбання підручників 42000,0грн.
-для монтажу підвіконників у шкільній їдальні ЗОШ №2 8000,0грн.
-для заміни лінолеуму у хімічному кабінеті ЗОШ №1 10000,0грн.
-для заміни підлоги у спальній та ігровій кімнатах у середній групі №2 ДНЗ №2
10000,0грн.
- на заробітну плату для Бурштинського МНВК 120000,0грн.
-для

матеріально-технічного

забезпечення

вивчення

професійних

дисциплін

у

Бурштинсьому МНВК 20000,0грн.
КВК 10 «відділ освіти»
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+10000,0грн.
КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» +25000,0грн.
КФК 070201 «Загальноосвітні школи»
КЕКВ 2230 «Продукти харчування»+13780,0грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+18000,0грн
КЕКВ

3110

«Придбання

обладнання

і

предметів

довгострокового

користування+42000,0грн.
При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі
42000,0грн.
КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +100000,0грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»+20000,0грн.
КЕКВ 2210 «Предмети , матеріали, обладнання та інвентар» +45000,0грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+1500,0грн
КФК 070501 «Професійно-технічні заклади освіти»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +136700,0грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»+45240,0грн
КЕКВ 2210 « Предмети , матеріали, обладнання та інвентар»+ 3304,0грн
КЕКВ 2230 «Продукти харчування»+17400,0грн.
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»+5000,0грн.
КЕКВ 2720 «Стипендії»+87691,0грн.
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+4665,0грн.
4.3.Відділу культури
-для забезпечення заробітною платою працівників музичної школи-55000,0грн.
КВК 24 «відділ культури»

КФК 110205 «Школи естетичного виховання»
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» +55000,0грн.
4.4.фінансовому відділу
-для надання субвенції Галицькому РВУДСНС в Івано-Франківській області для ДПРП
м.Бурштин 3-ої ДПРЧ УДСНС для закупівлі радіатора на пожежний автомобіль АЦ40(131)137 «А» -6350,0грн.
-для надання субвенції ДУ Івано-Франківський ОЛЦДСЕСУ для Рогатинського МВ ДУ
«Івано-Франківський ОЛЦДСЕС» на придбання аквадистилятора ДЕ-5-10000,0грн
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»
+6350,0грн.
КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів»
+10000,0грн.
4.5.Відділу соціального захисту населення
-для придбання оргтехніки 10000,0грн.
-для забезпечення виплати матеріальних допомог 15000,0грн.
-для публікації матеріалів у газеті «Бурштинський вісник» 5000,0грн.
КВК 15 «відділ соціального захисту»
КФК 010116 « Орган місцевого самоврядування»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)+5000,0грн.
КЕКВ

3110

««Придбання

обладнання

і

предметів

довгострокового

користування»+10000,0грн.
При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі
10000,0грн.
КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+15000,0грн.
5.Кошти від перевиконання дохідної частини спеціального фонду міського бюджету за 8
місяців в сумі 144171,0 грн. спрямувати та внести відповідні зміни
міській раді для капітального ремонту водогону Коростовичі-Бурштин в сумі 144171,0грн.
КВК 01 «міська рада»
КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл»
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»+144171,0грн.
6. Частину залишку по загальному фонду , який склався на 01.01.2016року спрямувати на

придбання ламп для вуличного освітлення (для встановлення по вул.Над Рудкою)2000,0грн.
КВК 01 «міська рада»
КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл»
КЕКВ 2210 «Предмети , матеріали , інвентар»+2000,0грн
7.Відповідно до листів розпорядників коштів внести наступні зміни:
КВК 10 « Відділ освіти і науки»
КФК 070101 «Дошкільні заклади»
КЕКВ 2230 «Продукти харчування»-15000,0грн.
КФК 070201 « Загальноосвітні школи»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» -11000,0 грн.
КЕКВ 2230 «Продукти харчування»+15000,0грн.
КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» +11000,0 грн.
КВК 01 «міська рада»
КФК

170703

«Видатки

на

проведення

робіт,

пов`язаних

із

будівництвом,

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)»-5268,0грн.
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»+5268,0грн.
При цьому здійснити передачу коштів з загального фонду до бюджету розвитку в сумі
5268,0грн.
8.Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії з питань бюджету
та економічного розвитку міської ради В. Рика

та начальника фінансового відділу

О.І.Петровську.

Міський голова

Роксолана Джура

