
 

 

 

                                                                                      
 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

 

Від 29 листопада 2016 року.                                                                                             № 01/20-16 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін  

до міського бюджету на 2016 рік 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні», 

ст.52,78 Бюджетного  кодексу України, враховуючи  рекомендації комісії з питань бюджету 

та економічного розвитку , міська рада 

вирішила: 

1.Внести зміни в дохідну частину загального фонду бюджету міста (збільшити в обсязі 

1000000грн.) а саме : 

Код Назва податку                                               Зміни (+,-) 

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 

+76281 

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування 

+21000 

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 

плата 

-8090 

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності 

+7842 

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

+250000 

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості 

+193 



18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості 

+6982 

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 

-95000 

1010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 

+82681 

18010500 
Земельний податок з юридичних осіб   

+347512 

18010600 
Орендна плата з юридичних осіб   

+30000 

18010700 
Земельний податок з фізичних осіб  

+30000 

18011000 
Транспортний податок з фізичних осіб 

-25000 

18030100 Туристичний збір,сплачений юридичними особами +1236 

18050400 
Єдиний податок з фізичних осіб  

+250000 

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у 

яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 

75 відсотків 

+11252 

21081100 
Адміністративні штрафи та інші санкції  

-2299 

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань 

+4110 

22012500 
Плата за надання інших адміністративних послуг 

+12800 

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень 

+8500 

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності  

-10000 

 ВСЬОГО 1000000 

2.Кошти від збільшення дохідної частини міського бюджету в сумі 1000000,0грн. спрямувати 

та внести відповідні зміни 

           Відділу освіти та науки КВК 10 

           - для фінансування Бурштинського ТЕК у листопаді 2016 року  197000,0грн. 

           - на заробітну плату для ДНЗ 90000,0грн. 

           - на продукти харчування для ЗНЗ 200000,0грн.           

           - для оплати енергоносіїв 40000,0грн. 

           - для придбання ПММ  на перевезення  школярів 17000,0грн. 

           - для матеріально-технічного забезпечення вивчення професійних дисциплін у 

Бурштинсьому МНВК  32100,0грн. 

           - на придбання пневматичної гвинтівки 2360,0грн. 

           - для оплати послуг з дизенфекції  у ДНЗ 3496,58грн. 



           - для оплати за акредитацію МНВК 230,0грн. 

           - для оплати послуг по страхуванню транспортних засобів МНВК 4508,0грн. 

           - для придбання автошин для автобуса МНВК 5360,0грн. 

           - для придбання вогнегасників для ЗНЗ 2835,0грн. 

           - для придбання токенів для СДО в УДКСУ 3200,0грн. 

           - для придбання ПММ(масло, тосол тощо) 1826,42грн. 

            КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»  

            КЕКВ 2111 «Заробітна плата»+90000,0грн. 

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

            КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+3496,58грн. 

            КФК 070201 «Загальноосвітні школи»  

            КЕКВ 2210 «  Предмети , матеріали, обладнання та інвентар»+ 5195,0грн.  

            КЕКВ 2230 «Продукти харчування»+200000,0грн. 

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

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

            КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти» 

            КЕКВ 2210 «Предмети , матеріали, обладнання та інвентар» +56285,42грн. 

            КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+4738,0грн. 

            КФК 070501 «Професійно-технічні заклади освіти»  

            КЕКВ 2230 «Продукти харчування»+22200,0грн. 

            КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» +50000,0грн. 

            КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»+6000,0грн. 

            КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії»+19170,0грн. 

            КЕКВ 2720 «Стипендії»+99630,0грн. 

            КФК 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів 

освіти» 

            КЕКВ 2210 «  Предмети , матеріали, обладнання та інвентар»+ 3200,0грн. 

            Міській раді КВК 01 

           - на заробітну плату 159000,0грн 

           - на придбання паперу 1000,0грн. 

           - на виготовлення печаток (відповідно до звернення керуючої справами)2500,0 грн. 

           - на ремонт стиків зовнішніх стін панельних будинків 2000,0грн. 

           - на проведення робіт по благоустрою кладовища у старій частині м.Бурштин 

5200,0грн. 

           - для публікації матеріалів у газеті «Бурштинський вісник» 5000,0грн.   



           -  для надання дотації житлово-комунальному господарству ( КП «Житловик») 

200000,0грн. 

            - для виготовлення електронного ключа для відділу державної реєстрації 685,0грн. 

            - для нагородження депутатів міської ради до дня місцевого самоврядування 

6500,0грн. 

             КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»  

             КЕКВ 2111 «Заробітна плата»+80833,0грн. 

             КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»+78167,0грн. 

             КЕКВ 2210 «Предмети , матеріали, обладнання та інвентар»+4185,0грн. 

             КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+5000,0грн. 

             КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл»  

             КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+7200,0грн. 

             КФК 100103 « Дотація житлово – комунальному господарству»  

             КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, 

організаціям» +200 000,0 грн.   

             КФК 250404 «Інші видатки» 

             КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+6500,0грн. 

             Відділу культури КВК 24 

             - для придбання токенів для СДО в УДКСУ 3200,0грн. 

              КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» 

              КЕКВ 2210 «  Предмети , матеріали, обладнання та інвентар»+ 3200,0грн 

              Відділу соціального захисту КВК 15 

            - для дофінансування програми соціальної підтримки сімей військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів, які брали або беруть участь в Антитерористичній 

операції в східних областях України 10000,0грн. 

             -  для публікації матеріалів у газеті «Бурштинський вісник» 5000,0грн.   

              КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»  

              КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+5000,0грн. 

              КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» 

              КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+10000,0грн. 

3. Врахувати в складі доходів загального фонду міського бюджету: 

3.1. «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу» по коду 41031000  в сумі 800,0грн та спрямувати її на КВК15 «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 населенню»+800,0грн. 

3.2.Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати по коду 410308000 в сумі 1000000,0грн. 

та спрямувати відділу соціального захисту КВК 015 

КФК 090201 «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 населенню»+10000,0грн. 

КФК 090204 «Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, 

ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної 

кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам 

Державної служби» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+5000,0грн. 

КФК 090207 «Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких 

пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+5000,0грн. 

КФК 090210 «Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені 

частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені 

пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною 

п`ятою» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+20000,0грн. 

КФК 090215 «Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним 

сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям 

(крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+5000,0грн. 

КФК 090405 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+955000,0грн. 



4. Зменшити бюджетні призначення по КВК 075 «фінансовий відділ»  

КФК 250380 «Інша субвенція» 

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» -10000,0грн. 

та направити на субвенцію УДКСУ у Галицькому районі для поточних видатків на 

утримання управління(зміцнення матеріально-технічної бази). 

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. 

5. Відповідно до листів розпорядників коштів внести наступні зміни до загального фонду 

бюджету: 

КВК 01 «міська рада» 

КФК 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді» 

КЕКВ 2210 «Предмети , матеріали, обладнання та інвентар»-4025,0грн. 

КФК 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань» 

КЕКВ 2210 «Предмети , матеріали, обладнання та інвентар»-6450,0грн. 

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

ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)-29700,0грн. 

КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл» 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)»+29700,0грн.(КП Житловик) 

КВК 10 «відділ освіти» 

КФК070201 «Загальноосвітні школи» 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»-150000,0грн. 

КЕКВ 2210 «Предмети , матеріали, обладнання та інвентар» +10475,0грн. 

КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»+100000,0грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»+50000,0грн. 

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

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»-13000,0грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»-2900,0грн. 

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»+13000,0грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»+2900,0грн. 

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



КЕКВ 2111 «Заробітна плата»-6000,0грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»-2500,0грн. 

КФК 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»+5000,0грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»+1300,0грн. 

КФК 070805 «Групи централізованого господарського обслуговування» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»+1000,0грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»+1200,0грн. 

КВК 15 «відділ соціального захисту» 

КФК090201«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 населенню»-464966,74грн. 

КФК 090405 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+464966,74грн. 

КФК 090304 « Допомога при народженні дитини» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню » - 292216,28 грн. 

КФК 090214 «Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню » - 6250,00 грн. 

КФК 091205 «Виплата грошових компенсацій фізичним особам ,які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку ,інвалідам,дітям інвалідам  » 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних » - 708,00 грн. 

КФК 010116 «Орган місцевого самоврядування» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» +6718 грн. 

КФК 090305 «Допомога на дітей ,над якими встановлено опіку чи піклування» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню » + 2069,16 грн. 

КФК 090306 « Допомога на дітей одиноким матерям ». 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню » + 1543,65 грн. 

КФК 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних » + 76,55 грн. 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню » + 288409,89 грн. 

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

КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних  »  + 117,30грн. 

КФК 090412 « Інші видатки на соціальний захист населення» 



КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних » + 240,00 грн. 

6.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   


