УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ

СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 27 жовтня 2016 року
м.Бурштин

№ 01/19 - 16

Про внесення змін
до міського бюджету 2016 року

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст. 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації комісії з питань бюджету
та економічного розвитку , міська рада
вирішила:
1. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 1680936,0 грн.
а саме:
«Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку у вигляді заробітної плати»+1500000,0грн.
«Єдиний податок з фізичних осіб »+180936грн.
2.Кошти від перевиконання дохідної частини міського бюджету за 9 місяців
спрямувати та внести відповідні зміни:
КВК 01 «міська рада»
- оплату енергоносіїв 20000,0грн.
- поточний ремонт під’їздної дороги до будинку вул..В.Стуса ,13+40000,0грн.
- придбання ноутбуків для Бурштинської ЦМЛ+20000,0грн.
- оплата безкоштовних рецептів пільговим категоріям населення+26000,0грн.
- дофінансування міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз
2015-2016рр.+10000,0грн.

на

- поточний ремонт вуличного освітлення від кафе «Золотий захід» до вул. Січових
Стрільців ,5+10000,0грн.
облаштування

-

освітлення

пішохідного

переходу

через

дорогу

Львів-Івано-

Франківськ»+25000,0грн.
-

поточний

ремонт

шатрового

покриття

будинку по

вул.

Шухевича,16(заміна

шиферу)+10000,0грн.
- обслуговування вуличного освітлення +30000,0грн.
- поточний ремонт вуличного освітлення у провулку між вулицями С.Петлюри та
С.Бандери+16000,0грн.
- навчання щодо надання послуг супроводження роботи з єдиним та Державними
реєстрами +1836,0 грн.
- фінансування комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту м.
Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020 роки(придбання пального)+5000,0грн.
- дофінансування міської програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Бурштин та
с Вигівка на 2016 рік для Бурштинської МФФ +10000,0грн.
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»+20000,0грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+1836,0грн.
КФК 080101 «Лікарні»
2730 «Інші виплати населенню»+26000,0грн.
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
+20000,0грн.
При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі
20000,0грн.
КФК 081007 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом»
КЕКВ 2220 «Медикаменти»+10000,0грн
КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+91000,0грн.
КФК130112 «Інші видатки»
2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»+10000,0
грн
КФК170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією,
ремонтом та утриманням автомобільних доріг»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+40000,0грн.
КФК 250404 «Інші видатки»

КЕКВ 2210 « Предмети , матеріали, обладнання та інвентар +5000,0грн.
КВК 10 «відділ освіти»
-фінансування Бурштинського ТЕК у жовтні 2016р.+450000,0грн.
-на оплату праці працівникам відділу освіти та науки+232000,0грн.
-на оплату енергоносіїв закладів освіти+40000,0грн.
-на оплату продуктів харчування ЗНЗ+15000,0грн.
-поточний ремонт огорожі Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів +30000,0грн.
-на придбання електричної сковороди для Бурштинської гімназії+17000,0грн.
-на придбання принтеру для Бурштинської гімназії+6000,0грн.
-на придбання вікон в ЗОШ №3 +9500,0грн.
-встановлення вентиляційної витяжки для Бурштинської гімназії +26000,0грн.
-поточний ремонт приміщення ДНЗ №1+19000,0грн.
-обстеження газокористувального обладнання Вигівського НВК+1600,0грн.
-придбання праски для ДНЗ №3+1000,0грн.
-поточний ремонт приміщення хімічного кабінету ЗОШ №1+40000,0грн.
-доставка підручників+3000,0грн.
- поточний ремонт електроосвітлення у ДНЗ №2 – 15000,0грн
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +70800,0грн.
КЕКВ 2210« Предмети , матеріали, обладнання та інвентар» +1000,0грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+34000,0грн.
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»+20000,0грн.
КФК 070201 «Загальноосвітні школи»
КЕКВ 2210 « Предмети , матеріали, обладнання та інвентар»+ 9500,0грн.
КЕКВ 2230 «Продукти харчування»+15000,0грн .
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+100600,0грн.
КЕКВ

3110

«Придбання

обладнання

і

предметів

довгострокового

користування»+23000,0грн.
При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі
23000,0грн.
КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +116000,0грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»+27000,0грн.
КЕКВ 2271 «Оплата за теплопостачання »+20000,0грн
КФК 070805 «Групи централізованого господарського обслуговування»

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +15700,0грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»+2500,0грн
КФК 070501 «Професійно-технічні заклади освіти»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +254900,0грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»+56000,0грн
КЕКВ 2210 « Предмети , матеріали, обладнання та інвентар»+ 1190,0грн
КЕКВ 2220«Медикаменти»+2000,0грн.
КЕКВ 2230 «Продукти харчування»+21080,0грн.
КЕКВ 2272 «Оплата за водопостачання»+4307,0грн.
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»+10000,0грн.
КЕКВ 2720 «Стипендії»+100523,0грн.
КВК 24 «відділ культури»
- поточний ремонт тепломережі міської дитячої музичної школи+27000,0грн.
КФК 110205 «Школи естетичного виховання»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+27000,0грн
КВК 75 «фінансовий відділ»
- субвенція для Чернівецького прикордонного загону Державної прикордонної служби
України західного регіонального управління (надання шефської підтримки для придбання
матеріальних цінностей)+5000,0грн.
- Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що
затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та
органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх
виробництво (надання) для КП «Житловик»+500000,0грн.
КФК 100601 « Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні
послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої
влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат
на їх виробництво (надання) для КП «Житловик»
КЕКВ

2610

«Субсидії

та

поточні

трансферти

підприємствам

(установам,

організаціям)»+500000,0грн.
КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»
КЕКВ

2620«Поточні

рівнів»+5000,0грн.

трансферти

органам

державного

управління

інших

-субвенція Галицькому районному бюджету для Галицького ТЦСО для утримання
самотніх людей та інвалідів м.Бурштин+10000,0грн.
КФК 250380 «Інша субвенція»
КЕКВ

2620«Поточні

трансферти

органам

державного

управління

інших

рівнів»+10000,0грн.
-дофінансування програми профілактики злочинності на 2016-2018 рр.+10000,0грн.
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»+10000,0грн.
3.Врахувати в складі доходів:
3.1.загального фонду стабілізаційну дотацію з державного бюджету в сумі 300000,0грн.та
спрямувати
10 «відділу освіти»
КФК 070501 «Професійно-технічні заклади освіти»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +250000,0грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»+50000,0грн
3.2.спеціального фонду

іншу субвенцію з Бовшівського сільського бюджету в сумі

150000,0грн.
та спрямувати на проведення заходів з захисту від підтоплення та затоплення , направлені
на запобігання небезпечних, геологічних процесів, усунення їх негативного впливу на
території Бурштинської міської ради вул. Герцена
КВК 01 «міська рада»
КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+150000,0грн.
4.Відповідно листів розпорядників коштів внести наступні зміни:
КВК 01 «міська рада»
КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл»
КЕКВ 2210 « Предмети , матеріали, обладнання та інвентар»-70000,0грн.
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
+70000,0грн.(КП Житловик)
КФК170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією,
ремонтом та утриманням автомобільних доріг»

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»-6099,0грн.
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів»+6099,0грн.
При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 6099,0грн.
3.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.

Секретар міської ради

Богдан Рибчук

