
                                                                                   
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 27 жовтня 2017 року                                                                                             № 01/37-17 

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 спеціального фонду міського бюджету: 

Іншу субвенцію з обласного бюджету  в сумі 100000,0грн. та спрямувати на проведення 

заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на території 

Бурштинської міської ради вул.Шухевича  Бурштинській міській раді та внести відповідні 

зміни до бюджету за КПКВКМБ 0119110 «Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів»+100000,0грн. 

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

та житлових субсидій населення на придбання твердого та рідкого пічного побутового 

палива   і скрапленого газу в сумі 1800,0грн. та відповідно за видатками 

КПКВКМБ 1513026 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу»-1800,0грн. 

3.Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету на суму 200000,0грн.,а 

саме : 

11010100 «Податок на доходи фізичних осіб , що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді заробітної плати » 

та спрямувати КО «Бурштинська ЦМЛ» на оплату праці з нарахуваннями в сумі 

200000,0грн. 



та внести зміни до бюджету 

КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»+200000,0грн. 

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

4.1.Відділ освіти 

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

селах»-4000,0грн. 

КПКВКМБ 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші 

заходи в галузі освіти»+4000,0грн. 

4.2.Міська рада 

-Роботи по повірці приладів обліку, проведення їх заміни 

КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл та селищ»-5000,0грн. 

-фінансування міської програми «Відкрите місто-влада для людей» на 2017-2018роки 

КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки»+5000,0грн. 

- «Програма у галузі розвитку земельних відносин  на території Бурштинської міської 

ради» -20000,0грн. 

КПКВКМБ 0117310 «Проведення заходів із землеустрою»-20000,0грн. 

-виконання коригування кошторисної частини проекту «Проектні та проектно-

конструкторські розроблення водопостачання «Індустріального парку «Бурштин»» та на 

виконання коригування кошторисної частини проекту  «Проектні та проектно-

конструкторські розроблення будівництво каналізаційних мереж і споруд на них до 

«Індустріального парку «Бурштин»». 

КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл та селищ»+20000,0грн. 

5.Внести зміни в рішення міської ради від 31.07.2017 №01/35-17 п.2.1., а саме кошти на 

ремонт приміщення по вул..Шухевича,15-103000,0грн. виділити КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня», та внести відповідні зміни до бюджету : 

КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст,сіл та селищ»-103000,0грн. 

КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»+103000,0грн. 

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

бюджету та економічного розвитку (В.Рик) та начальника фінансового 

відділу(О.Петровська). 

 

       Міський голова        Роксолана Джура  

 


