Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 12 грудня 2017 року
м.Бурштин

№01/41-17

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.Врахувати в доходах загального фонду міського бюджету :
1.1.Стабілізаційну дотацію з Державного бюджету у сумі 192200,0 грн та спрямувати КО
«Бурштинська центральна міська лікарня» на оплату праці з нарахуваннями за КПКВКМБ
0122010 «Багатопрофільна медична допомога» +192200,0 грн.
1.2.Субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню, на придбання тарного та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу в сумі 500,0 грн та спрямувати відділу соціального захисту населення та
внести наступні зміни : за КПКВКМБ 1513021 Надання пільг ветеранам війни, особам, на
яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам
(вдівцям) та батькам померлих +1002,50 грн.
1513026 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» -502,50 грн.
1.3.

Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових

субсидій населення на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату

електроенергії,природного газу,послуг тепло-водопостачання і водовідведення,квартирної
плати ,вивезення побутового сміття та рідких нечистот в сумі 86863,04 грн.
КПКВКМБ 1513016 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг» -86863,04 грн.
1.4. Освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами та спрямувати відділу освіти і науки
Бурштинської міської ради для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного
розвитку, які дають змогу дитині опанувати навчальну програму за КПКВКМБ 1011020
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тч школою
– дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами» + 1175,00 грн.
2.Врахувати в доходах спеціального фонду міського бюджету

іншу субвенцію з

Бовшівського сільського бюджету в сумі 50000,0 грн та спрямувати відділу культури на
виконання Програми «Духовне життя на 2017-2020 роки» для проведення заходів від
підтоплення і затоплення території монастиря Служебниць Господа та Діви Марії з Матара в
м.Бурштин за КПКВКМБ 2419110 +50000,0 грн .
3. Зменшити обсяг іншої субвенції з обласного бюджету на додаткові виплати ветеранам
ОУН - УПА у сумі 6500,0 грн та видатками КПКВКМБ 1513400 « Інші видатки» -6500,00
грн.
4.Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету в сумі 500000,0 грн.,а саме
Код

11010100
14021900
14031900

14040000

18010200

18010400

Назва податку
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника
податку у вигляді заробітної плати
Пальне
Пальне
Акцизний податок з реалізації суб`єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної
ділянки,
сплачений
фізичними
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

Зміни (+,-)

88 958,00
55 000,00
350 967,00

-405 967,00

1 236,00

10 722,00

18030100
18050300
18050400
21080500

21081500

22010300
22012600

22090100

22090400

Туристичний збір, сплачений юридичними
особами
Єдиний податок з юридичних осіб
Єдиний податок з фізичних осіб
Інші надходження
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за
порушення законодавства у сфері виробництва та
обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Адміністративний збір за проведення державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань
Адміністративний збір за державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому числі
за оформлення документів на спадщину і
дарування
Державне мито, пов`язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів (посвідок)
та паспортів громадян України

ВСЬОГО

281,00
244 743,00
133 657,00
5 659,00

6 800,00

880,00
7 472,00

24,00

-432,00
500 000,00

та спрямувати:
4.1.КО «Бурштинська центральна міська лікарня» на оплату праці з нарахуваннями 62800,00
грн.
КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна медична допомога населенню» + 62800,00 грн
4.2 міській раді
- на обслуговування вуличного освітлення +10000,0 грн.
- для виплати заробітної плати працівникам ГБіО 127000,0 грн.
- аварійні роботи по заміні вводу тепломережі буд.5 по вул.Д.Галицького 25268,40 грн.
- аварійні роботи по відновленню теплової мережі по вул.В.Стуса 159003,60 грн.
- аварійні роботи по відновленню входу до під’їзду№5 по вул.Коновальця,9

5200,0 грн.

- аварійні роботи по відновленню покриття міжбудинкового проїзду вул.Стуса 16,18 10728,0
грн.
КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст,сіл,селищ» грн.+326472,0 грн
КПКВКМБ 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»+10728,0 грн.
При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 159003,60
грн.
4.3.Відділу освіти на виплату премії педагогічним працівникам 100000,0 грн.
КПКВКМБ 1011010 “Дошкільна освіта»+70400,00 грн.

КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»+18600,00 грн.
КПКВКМБ 1011210 «Утримання інших закладів освіти»+11000,0 грн.
5.Збільшити дохідну частину спеціального фонду міського бюджету в сумі
Код

Назва податку

52276,80 грн.

Зміни (+,-)

Надходження коштів пайової участі у розвитку
24170000
інфраструктури населеного пункту
та спрямувати міській раді для капітального аварійного ремонту ліфтів

52 276,80

-буд.№5 по вул..Д.Галицького під’їзд №2- 26138,40 грн
-буд.№2 по вул..О.Басараб під’їзд №1-26138,40 грн.
КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст,сіл,селищ»+52276,80 грн.
6 .Віповідно до звернення розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету :
Зменшити

призначення по «Програмі містобудівного кадастру та створення служби

містобудівного кадастру на території Бурштинської міської ради на 2015-2020рр.» з пункту
консультативні послуги з програмного забезпечення (супровід програмно-технічного,
інформаційного і картографічного забезпечення містобудівного кадастру)-17800,0 грн.
та збільшити по

«Програмі фінансового забезпечення нагородження відзнаками

Бурштинської міської ради та виконавчого комітету на 2017 рік»+7800,0 грн.
на встановлення ялинки +10000,0 грн.
КПКВКМБ0116060 «Благоустрій міст,сіл, селищ»+10000,0 грн.
КПКВКМБ0118600 «Інші видатки»- 10000,0 грн.
7.Внести зміни в рішення міської ради від 29 вересня 2017 року №02/36-17 в п.1.2. та
викласти в наступній редакції :
Іншу субвенцію з Бовшівського сільського бюджету в сумі 75000,00 грн. та спрямувати її
відділу культури на виконання програми «Духовне життя на 2018-2020 роки» для церкви
Воздвиження Чесного Хреста м.Бурштин, в тому числі:
-60531,0 грн. на заходи з озеленення церкви Воздвиження Чесного Хреста
-14469,0 грн. на заходи від підтоплення та затоплення території церкви.
8.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань
бюджету та економічного розвитку (В.Рик).

Міський голова

Роксолана Джура

