Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 31 липня 2017 року
м.Бурштин

№ 01/35-17

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, рішення Івано-Франківської обласної ради від 30.06.2017
року №531-16/2017 враховуючи рекомендації комісії з питань бюджету та економічного
розвитку , міська рада
вирішила:
1.Врахувати в складі доходів міського бюджету іншу субвенцію :
1.1. по загальному фонду в сумі 10000,0грн. та спрямувати відділу освіти та науки для
Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 для придбання спортивного обладнання та інвентарю
за КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»+10000,0грн.
1.2.по спеціальному фонду в сумі 30000,0грн. та спрямувати відділу освіти та науки для
Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 для придбання спортивного обладнання та інвентарю
за КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»+30000,0грн.
2. Збільшити дохідну частину загального фонду на суму 1399900,0 грн. , а саме:

ККД

Доходи
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у
11010100 вигляді заробітної плати

Уточнення

1 210 750,00

11010500

18010100

18010400
18050400

21010300
21080000
21080500
21081100
24060300

31010200
Всього

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
фізичними особами за результатами річного декларування
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів
житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів
нежитлової нерухомості
Єдиний податок з фізичних осіб
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних
підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету
Інші надходження
Інші надходження
Адміністративні штрафи та інші санкції
Інші надходження
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок,
спадкового майна, майна, одержаного територіальною
громадою в порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

-41 800,00

200,00

85 300,00
100 000,00

760,00
16 996,00
3 961,00
23 413,00

320,00
1 399 900,00

та спрямувати:
2.1.Міській раді для:
-виплати заробітної плати – 150000,0 грн.
-виплати заробітної плати працівникам КО «Бурштинська центральна міська лікарня» 200000,0 грн.
-оплати комунальних послуг – 3000,0 грн.
-придбання принтера сектору кадрової служби – 7000,0 грн.
-оплати статистичного бюлетеня -500,0 грн.
-придбання паливо – мастильних матеріалів – 5000,0 грн.
-надання трансфертів КП «Житловик» ( зарплата працівникам благоустрою)- 160000,0 грн.
-оплати хостингу – 1000,0 грн.
-вилов безпритульниз собак -25000,0 грн.
-улаштування асфальтобетонного покриття під’їзної дороги по вул. С.Бандери,34 – 30000,0
грн.
-інвентаризацію комунального майна – 1000,0 грн.
-улаштування пішохідної доріжки по вул. В.Стуса,11 – 12000,0 грн.
-ремонту приміщення по вул. Шухевича,15 – 103000,0 грн.
-відновлення теплової мережі по вул. В.Стуса –55000,0 грн.

-облаштування місця для тимчасового розміщення автомобілів по вул. В.Стефаника,17 –
30000,0 грн.
-заміна труб мережі холодного та гарячого водопостачання вул.Калуська– 5000,0 грн.
-встановлення огорожі по вул. Міцкевича – 25000,0 грн.
-співфінансування робіт по облаштуванню доріжок по вул. В.Стуса,18 – 3900,0грн.
-співфінансування ремонту під’їздів (1,4) по вул. В.Стуса,18 – 18000,0 грн.
-підсипка дороги щебенем вул. Лісна – 10000,0 грн.
-співфінансування роботи по облаштуванню дитячого майданчика по вул. С.Стрільців –
5000,0 грн.
-ліквідація наслідків стихії , що мала місце 1 липня 2017 року 64000,0 грн.
-нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків по вул.Шухевича40000,0грн.
ВСЬОГО: 953400,0 грн.
та внести відповідні зміни до бюджету:
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» +166500,0 грн. при
цьому здійснити передачу коштів з загального фонду до спеціального ( бюджету розвитку) у
сумі 7000,0 грн.
за КПКВКМБ

0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

+200000,0 грн.
за КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»+ 442900,0 грн. при цьому здійснити
передачу коштів з загального фонду до спеціального ( бюджету розвитку) у сумі 60000,0грн.
за КПКВКМБ 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»+80000,0грн.
за КПКВКМБ 0117810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха»- +64000,0 грн.
2.2. Відділу соціального захисту населення для виплати заробітної плати – 70000,0 грн.
та внести відповідні зміни до бюджету за КПКВКМБ 1510180 «Керівництво і управління у
відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення» +70000,0 грн.
2.3. Відділу культури і туризму для :
-виплати заробітної плати – 40000,0 грн.
-реєстрації статуту музею «Берегиня» - 500,0 грн.
-придбання господарських товарів – 1000,0 грн.
Всього: 41500,0 грн.

та внести відповідні зміни до бюджету за:
КПКВКМБ

2410180

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення» +40000,0 грн.
КПКВКМБ 2414070 «Музеї і виставки» +500,0 грн.
КПКВКМБ 2414090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного
типу»+1000,0грн.
2.4. Відділу освіти і науки для:
-виплати заробітної плати – 55000,0 грн.
-придбання господарських товарів (ДНЗ) – 12000,0 грн.
-придбання шин для МНВК – 28000,0 грн.
-підвезення дітей до навчальних закладів міста - 30000,0 грн.
-придбання учнівських парт для ЗОШ І-ІІІ ст №2 – 23000,0 грн.
-придбання підручників – 75000,0 грн.
-матеріальне забезпечення за професією «Водії»- 20000,0 грн, « Кравець» - 2000,0 грн.
-відрядження працівникам відділу освіти – 8000,0 грн.
-ліквідацію наслідків стихії у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст. №2, що мала місце у м.Бурштин 21
травня 2017 року – 6000,0 грн.
-придбання кущорізів для ДНЗ – 6000,0 грн.
Всього: 265000,0 грн.
та внести відповідні зміни до бюджету за :
КПКВКМБ

1010180

«Керівництво

і

управління

у

відповідній

сфері

у

містах

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення»+63000,0 грн.
КПКВКМБ 1011010 «Дошкільна освіта» + 18000,0 грн.
КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» + 104000,0 грн. при цьому здійснити передачу
коштів з загального фонду до спеціального ( бюджету розвитку) у сумі 75000,0 грн.
КПКВКМБ 1011210 «Утримання інших закладів освіти»+ 80000,0 грн.
2.5. Фінансовому відділу для:
-виплати заробітної плати – 40000,0 грн.
-надання субвенції ДУ «Івано –Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України»
Рогатинська міськміжрайонна філія – 15000,0 грн.
-фінансування

програми

«Про

затвердження

злочинності на 2016-2018рр.» ( СБУ) - 5000,0 грн.

комплексної

програми профілактики

-фінансування Програми забезпечення пожежної безпеки м.Бурштин та с.Вигівка на 2017
рік- 10000,0 грн.
Всього : 70000,0 грн.
та внести відповідні зміни до бюджету за:
КПКВКМБ 7510180 «Керівництво і управління у сфері фінансів у м.Бурштин» + 40000,0
грн.
КПКВКМБ 7518370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» + 30000,0 грн.
3.Відповідно до листів розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету:
3.1.Зменшити призначення

відділу соціального захисту

за КПКВКМБ 1513035

«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим
категоріям

громадян»-10000,0грн.

та

відповідно

збільшити

за

КПКВКМБ

1513037«Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на
залізничному транспорті» +10000,0грн.
3.2.Збільшити передачу з загального фонду до спеціального (бюджету розвитку) за
КПКВКМБ 0122220 «Інші заходи в галузі охорони здоров`я» у сумі 25716,0 грн.
3.3.Відповідно до змін внесених до плану природоохоронних заходів внести наступні зміни
до бюджету:
Міська рада за

КПКВКМБ 0119110 «Охорона та раціональне використання природних

ресурсів» -420000,0грн.
Відділ освіти за КПКВКМБ 1019110

«Охорона та раціональне використання природних

ресурсів»+350000,0грн.
Фінансовий відділ за КПКВКМБ 7518370 «Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»+70000,0 грн.
4.Відповідно до звернення відділу освіти та науки виділити кошти у сумі 19204,0 грн. з
резервного фонду для ліквідації наслідків стихії у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст. №2, що мала
місце у м.Бурштин 21 травня 2017 року та внести наступні зміни до бюджету
КВК76 фінансовий відділ
за КПКВКМБ 7618010 «Резервний фонд» - 19204,0 грн.
КВК 10 відділ освіти
за КПКВКМБ 1017810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха»- +19204,0 грн.
5.Частину залишку загального фонду міського бюджету , який склався на 01.01.2017року в
сумі 35000,0 грн. спрямувати міській раді для фінансування міської цільової програми

фінансової підтримки КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» за
КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки»+35000,0грн.
6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань
бюджету та економічного розвитку (В.Рик).

Міський голова

Роксолана Джура

