
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 29 вересня 2017 року                                                                                             №02/36-17  

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.Врахувати у складі доходів міського бюджету: 

1.1.Загального фонду: 

- Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної 

допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового 

забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 

дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної 

допомоги  на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя в сумі 117500,0 грн. та 

спрямувати: 

Відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради 

КПКВКМБ 1511060  «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і 

дітей позбавлених батьківського піклування , в дитячих будинках ( у тому числі сімейного 

типу ,прийомних сім’ях)»   + 117500,0 грн. 

-Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 

пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених  пунктами 11-14 

частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 



захисту» , та осіб , які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність 

яких настала внаслідок поранення , контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових 

умов сумі 725835,57 грн. та спрямувати 

Відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради на 

КПКВКМБ 1513400  «Інші видатки на соціальний захист населення»   + 725835,57 грн. 

При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку сумі 725835,57 грн. 

-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 в сумі 1297500,0грн. та спрямувати 

Відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради на  

КПКВКМБ 1513016 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг»+1297500,0грн. 

-Субвенцію з державного бюджету  для відшкодування вартості лікарських засобів для 

лікування окремих захворювань в сумі 50000,0грн. та спрямувати міській раді (для КО 

Бурштинська ЦМЛ) на  

КПКВКМБ 0122220 «Інші заходи в галузі охорони здоров`я»+50000,0грн. 

- Іншу субвенцію з обласного бюджету  в сумі 10500грн. та спрямувати на додаткову виплату 

бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного 

суверенітету на Сході України, з розрахунку 500,0грн. в місяць на одну особу  

Відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради на 

КПКВКМБ 1513400  «Інші видатки на соціальний захист населення»+10500,0 грн. 

- Іншу субвенцію з обласного бюджету в сумі 198000,0грн. та спрямувати міській раді на 

поточний ремонт вул.Шухевича у м.Бурштин та внести відповідні зміни до бюджету 

КПКВКМБ 0116650«Утримання та розвиток інфраструктури доріг»+198000,0грн. 

1.2. Спеціального фонду 

Іншу субвенцію з Бовшівського сільського бюджету в сумі 75000грн. та спрямувати її відділу 

культури на виконання програми «Духовне життя» на  2017-2020рр.для церкви Воздвиження 

Чесного Хреста:  -на заходи з озеленення території церкви 50000,0грн. 

-на заходи від підтоплення та затоплення території церкви 25000,0грн. 

та внести відповідні зміни до бюджету 

КПКВКМБ 2419110 «Охорона та раціональне використання природних 

ресурсів»+75000,0грн.   

2. Зменшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 1398,0грн. 



та відповідно за видатками по відділу освіти за КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної 

середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»-

1398,0грн. 

3.Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету на суму 1240000,0грн.  

  Код Назва податку                                                           Зміни (+,-) 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 991 518,00 

18030100 

Туристичний збір, сплачений юридичними 

особами  282,00 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  250 000,00 

22090400 

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України   -1 800,00 

ВСЬОГО   1 240 000,00 

та спрямувати : 

3.1.Бурштинській міській раді 423300,0грн 

- оплата праці з нарахуваннями 143300,0грн. 

-обслуговування вуличного освітлення 20000,0 грн. 

-ремонт ліфтів 60000,0грн. 

-оплата енергоносіїв 60000,0грн. 

- придбання ПММ 10000,0грн. 

- надання трансфертів КП «Житловик» ( зарплата працівникам благоустрою)130000,0грн. 

внести відповідні зміни до бюджету 

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» +213300,0грн. 

КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст,сіл та селищ»+210000,0грн. 

3.2.Бурштинській ЦМЛ 

-оплата праці з нарахуваннями 429870,0грн. 

-оплата енергоносіїв 100000,0грн. 

Внести відповідні зміни 

КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»+528970,0грн. 

КПКВКМБ 0122150 «Первинна медико-санітарна допомога»+900,0грн. 

3.3.Відділу освіти  та науки154600,0грн 



-оплата праці з нарахуваннями 29600,0грн 

-підвіз учнів 15000, грн. 

-оплата енергоносіїв 100000,0грн. 

-повірка лічильника  ЗОШ №2 4500,грн. 

-атестація робочих місць працівників з шкідливими умовами праці 5500,0грн. 

Внести відповідні зміни до бюджету 

КПКВКМБ 1010180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 

селах»+29600,0грн. 

КПКВКМБ 1011210 «Утримання інших закладів освіти»+32000,0грн. 

КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»+60000,0грн. 

КПКВКМБ 1011010 «Дошкільна освіта»+33000,0грн. 

3.4.Відділу культури 

-оплата праці з нарахуваннями-10430грн. 

КПКВКМБ 2410180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 

селах»+10430,0грн. 

3.5.Відділ соціального захисту населення 

-оплата праці з нарахуваннями 89600,0грн. 

КПКВКМБ 1510180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 

селах»+89600,0грн. 

3.6.Фінансовий відділ 

-оплата праці з нарахуваннями 22200,0грн. 

-субвенція Галицькому районному бюджету для Галицького ТЦСО на здійснення видатків 

для утримання самотніх людей та інвалідів м.Бурштин 10000,0грн. 

  КПКВКМБ 7510180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 

селах»+22200,0грн. 

КПКВКМБ 7518800 «Інші субвенції»+10000,0грн. 

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

4.1.Відділ культури 

КПКВКМБ 2414100 «Школи естетичного виховання»-750,0грн. 

КПКВКМБ 2414030 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та 

заходи»+750,0грн. 

КПКВКМБ 2414090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»-

12000,0грн. 



КПКВКМБ 2414060 «Бібліотеки»-7200,0грн. 

КПКВКМБ2414070 «Музеї і виставки»+14700,0грн. 

КПКВКМБ 2414200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»+4500,0грн. 

4.2.Відділ соціального захисту населення: 

КПКВКМБ 1513190 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової 

служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу»-47500,0грн. 

КПКВКМБ 1513181 «Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, 

інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги, фізичними особами»-3600,0грн. 

КПКВКМБ 1513034 «Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв`язку»-

25400,0грн. 

КПКВКМБ 1513400 «Інші видатки»+76500,0грн. 

4.3.Міська рада 

КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст ,сіл та селищ» 

Зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 5000,0грн. 

4.4. Відділ освіти 

КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» - 6000,0 грн. 

 КПКВКМБ 1017810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха» +6000,0 грн. 

5.Внести зміни в рішення міської ради від 31 липня 2017 року №01/35-17 «Про внесення змін 

до міського бюджету на 2017 рік» 

в п.2.5., а саме : 

Фінансовому відділу для: 

-надання субвенції ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

Рогатинська міськміжрайонна філія ( придбання ваги електронної лабораторної)відповідно 

до звернення-15000,0грн. 

та внести відповідні зміни до бюджету : 

КПКВКМБ 7518370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» 15000,0грн. 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 15000,0грн. 

П.5 викласти в наступній редакції: 



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

сумі 35000,0 грн. спрямувати міській раді для оплати послуг з складання кошторисів  

за КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст,сіл та селищ»+35000,0грн. 

6. Погодити  виплату грошову винагороду педагогічним працівникам відповідно до ст.57 

Закону України «Про освіту» у розмірі 30% до посадового окладу та премію 

обслуговуючому персоналу у розмірі 300грн.кожному. 

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

бюджету та економічного розвитку (В.Рик). 

 

 

       Міський голова        Роксолана Джура  


