
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 31 березня 2017 року                                                                                             № 01/27-17 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін  

до міського бюджету на 2017 рік 

 

 

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.Відповідно до листів розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету: 

1.1.КВК 01 «міська рада» 

КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки» 

Збільшити  передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 9500,0грн. 

КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» 

Збільшити  передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 41191,20грн. 

КВК 01 «відділ освіти» 

КПКВКМБ 1011220 «Інші освітні програми» 

Збільшити  передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 30000,0грн. 

1.2.Зменшити призначення по відділу освіти КВК 10 

КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

поточний ремонт покрівлі ЗОШ №1-87000,0грн. 

та направити на  

відділ освіти КВК 10 

-на заміну теплообмінника в ДНЗ №6  15000,0грн. 



-на придбання господарських товарів для ДНЗ №1 (в зв’язку з аварійною ситуацією) 

відповідно до накладної 1329,0грн. 

КПКВКМБ 1011010 «Дошкільні заклади»+16329,0грн. 

міська рада 01 

-на виготовлення електронного ключа на підключення до баз даних НАІС для відділу 

реєстрації  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних та фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань 1100,0грн. 

КПКВКМБ  0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»+1100,0грн. 

-на співфінансування поточного ремонту м’якої покрівлі над під’їздом №1 

багатоквартирного будинку по вул.О.Басараб, 2 в м.Бурштин 18691,0грн. 

КПКВКМБ  0116060 «Благоустрій міст, сіл та селищ»+18691,0грн. 

 Відділ культури КВК 24 

-на ремонт системи опалення музичної школи+50880,0грн 

КПКВКМБ 2414100 «Школи естетичного виховання» +50880,0грн. 

1.3.Зменшити призначення по міській раді  

- Програма про фонд міської ради на виконання депутатських повноважень на 2016-2020 

роки ( придбання планшетів) 29570,0грн.(економія) 

- Програма містобудівного кадастру та створення служби містобудівного кадастру на 

території Бурштинської міської ради на 2015 –2019 роки -70000,0грн. 

КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки»-70000,0грн. 

 Та направити на  ямковий ремонт доріг 99570,0грн. 

КПКВКМБ 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»+99570,0грн 

2.Врахувати в складі доходів загального фонду міського бюджету іншу субвенцію з 

обласного бюджету  на поховання учасників бойових дій в сумі 9000,0грн. та спрямувати 

КВК15 Відділу соціального захисту населення  

 КПКВКМБ 1513090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів 

війни»+9000,0грн. 

3.Частину залишку загального фонду міського бюджету , який склався на 01.01.2017року  в 

сумі 5000,0 грн. спрямувати на фінансування  Програми фінансової підтримки культурно-

просвітницького товариства «Дзвін» м.Бурштин на 2017 рік 

КВК 24 «відділ культури» 

КПКВКМБ 2418600 «Інші видатки» +5000,0грн. 



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

бюджету та економічного розвитку (В.Рик). 

 

 

       Міський голова        Роксолана Джура  


