Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 30 травня 2017 року
м.Бурштин

№ 04/32-17

Про внесення змін
до міського бюджету на 2017 рік
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. Відповідно до листів розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету:
1.1.Зменшити бюджетні призначення передбачені міській раді

за КПКВКМБ 0116650

«Утримання та розвиток інфраструктури доріг» на капітальний ремонт об'їздної дороги
Коновальця-Стуса та направити на ямковий ремонт доріг в сумі 100000,0грн. при цьому
зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 100000,0грн.
1.2.Зменшити бюджетні призначення

фінансового відділу за КПКВКМБ 7510180

«Керівництво і управління у сфері фінансів у м.Бурштин» (економія по закупівлях у системі
Прозорро) та відповідно збільшити міській раді за 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» для виготовлення КПО згідно нового зразка в сумі 3000,0грн.
1.3.Зменшити бюджетні призначення по відділу освіти за КПКВКМБ 1011010 «Дошкільні
заклади» та відповідно збільшити

міській раді за КПК0110170 «Організаційне,

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих
комітетів» на забезпечення діяльності ради та виконкому в претензійно-позовній роботі в
сумі 20000,0грн.

1.4.Зменшити бюджетні призначення по міській раді за КПКВКМБ 0119110«Охорона та
раціональне використання природних ресурсів» та відповідно збільшити відділу освіти за
КПКВКМБ 1019110 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» в сумі
235000,0грн.
1.5.КВК 01 міська рада КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту»
Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку у сумі 2200,0грн.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань
бюджету та економічного розвитку (В.Рик).

Секретар міської ради

Богдан Рибчук

