Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 27 січня 2017 року
м.Бурштин

№ 02/22-17

Про направлення вільного залишку
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Бюджетного

кодексу України, враховуючи

ст.78

рекомендації комісії з питань бюджету та

економічного розвитку , міська рада
вирішила:
1.Частину залишку загального фонду міського бюджету , який склався на 01.01.2017року в
сумі 2995000,0 грн. спрямувати на:
КВК 01 «Міська рада»
- Міська програма оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді в м.Бурштин та
с.Вигівка на 2017 рік 40000,0грн.
- Міська цільова програма "Молодь Бурштина " на 2017-2020рр. 10000,0грн.
- Програми функціонування Центру надання адміністративних послуг м.Бурштина на 2017
року 85000,0грн.
- Комплексна програма фінансування мобілізаційних заходів населення та заходів з
територіальної оборони на 2017 рік 5000,0грн
- Міська програма «Відкрите місто – влада для людей» на 2017-2018 роки 100000,0грн.
- Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Бурштин і села
Вигівка на 2017-2019 роки 300000,0грн.
- Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками Бурштинської міської ради
та виконавчого комітету на 2017 рік 50000,0грн.
- Програма про фонд міської ради на виконання депутатських повноважень на 2016-2020
роки ( придбання планшетів) 100000,0грн.

-Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту м. Бурштин та с.
Вигівка на 2016-2020 роки 5000,0грн.
-Міська цільова Програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності
та безпритульності на 2016-2020 роки 10000,0грн.
- Проведення експертного обстеження,капітально-відновлювальних робіт та позачергового
огляду ліфтів 80000,0грн.
- Обслуговування вуличного освітлення 60000,0грн.
-матеріали для вуличного освітлення (придбання світлодіодних ламп) 100000,0грн.
- Повірка приладів обліку, проведення їх заміни 20000,0грн.
-експертна оцінка комунального майна та земельних ділянок, організація та проведення
аукціонів 20000,0грн.
- оплата за електроенергію ( вуличне освітлення) 200000,0грн.
- Облаштування освітлення пішохідних переходів 25000,0грн.
- Капітальний ремонт об'їздної дороги Коновальця-Стуса 700000,0грн.
- Забезпечення утримання місць загального користування (громадського туалету) 50000,0грн.
- Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок , які підлягають
продажу на земельних торгах(аукціонах) 10000,0грн.
- Виготовлення детального плану території 15000,0грн.
- Виготовлення звіту про технічний стан внутрішньогосподарських меліоративних систем на
площі 6 га в урочищі "Пасовище" та під забудованими землями 50000,0грн.
- Заміна підвального розгалуження системи опалення в будинку по вул В.Стуса,6
77000,0грн.
- Програма містобудівного кадастру та створення служби містобудівного кадастру на
території Бурштинської міської ради на 2015 –2019 роки 200000,0грн.
- Підсипка доріг -10000,0грн.
- Роботи по благоустрою льодової арени-10000,0грн.
- Програма розвитку фізичної культури і спорту м.Бурштина та с.Вигівка на 2017 рік
125000,0грн.
КПКВКМБ 0113160 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей,
що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи)»+40000,0грн.
КПКВКМБ 0113141 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах
молоді»+10000,0грн.

КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських
видів спорту»+125000,0грн.
КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки»+555000,0грн.
При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 20000,0грн.
КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»+952000,0грн.
КПКВКМБ 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»+700000,0грн.
При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 700000,0грн.
КПКВКМБ 0117310 «Проведення заходів із землеустрою»+60000,0грн.
КПКВКМБ 0116430 « Розробка схем та проектних рішень масового застосування» - 15000,0
грн
При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 15000,0грн
КВК 01(2) Бурштинська центральна міська лікарня
- Міська цільова соціальна програма протидії ВІЛ інфекції сніду на 2015-2018роки 5000 грн.
- Міська цільова програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах
сімейної медицини на період до 2020 року30000,0грн.
- міська програма «Протидії захворюванню на туберкульоз» 50000,0грн.
-міська цільова програма «Цукровий діабет» на період 2017-2018 роки 40000,0грн.
- відновлення проекту ПрАТ "МТС Україна" 11000,0грн.
КПКВКМБ

0122010

«Багатопрофільна

стаціонарна

медична

допомога

населенню»+11000,0грн.
КПКВКМБ

0122212

«Програма

і

централізовані

заходи

боротьби

з

туберкульозом»+50000,0грн.
КПКВКМБ

0122213

«Програма

і

централізовані

заходи

профілактики

ВІЛ-

інфекції/СНІДу»+5000,0грн.
КПКВКМБ 0122214 «Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий
та нецукровий діабет»+40000,0грн.
КПКВКМБ 0122220 «Інші заходи в галузі охорони здоров`я»+30000,0грн.
КВК 10 «Відділ освіти та науки»
-Програма розвитку освіти міста Бурштина та села Вигівки на 2017 рік 100000,0грн.
- поточний ремонт покрівлі ЗОШ №1 87000,0грн.
КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»+87000,0грн
КПКВКМБ 1011220 «Інші освітні програми»+100000,0грн.
КВК 15 «Відділ соціального захисту населення»

Фінансова підтримка ГО ветерани ( 5000,0), ОУН -УПА( 5000,0) 10000,0грн.
КПКВКМБ 1513202 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і
ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість»+10000,0грн.
КВК 75 «фінансовий відділ»
- Програма надання шефської допомоги Чернівецькому прикордонному загону Західного
Регіонального Управління Державної Прикордонної Служби України 5000,0грн
- субвенція Галицькому районному бюджету для забезпечення повноцінного функціонування
ЦСПРДД Довір'я-150000,0грн.
-субвенція Галицькому районному бюджету для Галицького ТЦСО на здійснення видатків
для утримання самотніх людей та інвалідів м.Бурштин 50000,0грн.
КПКВКМБ 7518370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»+5000,0грн.
КПКВКМБ 7518800 «Інші субвенції»+200000,0грн
2.Частину залишку спеціального фонду міського бюджету , який склався на 01.01.2017року
в сумі спрямувати :
2.1.Кошти бюджету розвитку в сумі 64310,0 грн .:
Співфінансування робочого проекту «Енергоефективна термосанація ( капітальний ремонт)
будівлі ДНЗ №2 «Берізка»
КВК10 «відділ освіти»
КПКВКМБ1011010 «Дошкільна освіта»+64310,0грн.
2.2.Кошти

від

відшкодування

втрат

сільськогосподарського

і

лісогосподарського

виробництва в сумі 1000000,0грн. спрямувати на заходи відповідно до Цільової Програми у
галузі розвитку земельних відносин на території міської ради на 2017-2020рр., а саме:
Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення ( зміни) меж населеного пункту
м.Бурштин – 300000,0 грн
Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення ( зміни) меж населеного пункту
с.Вигівка – 65000,0 грн
Проходження комплексної державної експертизи Проекту землеустрою щодо встановлення (
зміни) меж населеного пункту м.Бурштин та Проекту землеустрою щодо встановлення (
зміни) меж населеного пункту с.Вигівка – 75000,0 грн
Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Бурштин 125000,0 грн.
Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Вигівка 55000,0 грн.

Проходження комплексної державної експертизи Технічної документації з нормативної
грошової оцінки земель міста Бурштин та Проходження комплексної державної експертизи
Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Вигівка – 40000,0 грн.
Проведення робіт з інвентаризації земель несільськогосподарського призначення – 300000,0
грн.
Проведення робіт по інвентаризації земель рекреаційного призначення – 40000,0 грн.
КВК 01 «міська рада»
КПКВКМБ 0117310 «Проведення заходів із землеустрою»+440000,0грн.
КПКВКМБ 0117612 «Охорона і раціональне використання земель» +560000,0грн.
2.3.Кошти екологічного податку в сумі 133647,03грн. спрямувати на :
-проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання
розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх
негативного впливу на території і об’єкти-40511,03грн.
- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і
захоронення відходів:67479,0грн.
- Заходи з озеленення:
підріз

та

чистка

дерев

по

вулицях

міста

Бурштина

та

с.Вигівка(вздовж

ліній

електропередач)12000,0грн.
- Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів – 13657,0 грн.
2.4.Кошти іншої субвенції з Бовшівського сільського бюджету в сумі 1479488,97 грн:
- ліквідацію фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи припинення
забруднення підземних і поверхневих вод – 100000,0 грн.
- Розширення та реконструкція необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворилися
у комунальному господарстві – заміна фільтроносних труб та металоконструкцій – 350000,0
грн.
-Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування,
перероблення, знешкодження та складування побутових відходів сільськогосподарських і
промислових відходів – 900000,0 грн
- проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання
розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх
негативного впливу на території і об’єкти-129488,97грн.

КВК 01 «міська рада»
КПКВКМБ 0119110 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»+ 1613136,0
грн.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань
бюджету та економічного розвитку (В.Рик).

Міський голова

Роксолана Джура

