Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 20 грудня 2017 року
м.Бурштин

№01/42 -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, враховуючи рекомендації робочої групи з питань
формування проекту рішення ради про міський бюджет на 2018 рік, комісії з питань
бюджету та економічного розвитку , міська рада
вирішила:
1.Врахувати в доходах загального фонду міського бюджету:
1.1.Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між
фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання
гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води
та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання,
централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі
послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади
чи місцевого самоврядування в сумі 793218,00грн. та спрямувати фінансовому відділу за
КПКВКМБ7516150 «Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з
централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та
водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися
населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного
водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого
самоврядування» +793218,0грн.
1.2.Іншу субвенцію з Насташинського сільського бюджету на фінансування послуги з
перевезення дітей до Насташинської ЗОШ І-ІІ ст. з Куничі до с Насташине, які знаходяться
на території Насташинської сільської ради в сумі 5500,0 грн та спрямувати відділу освіти і
науки за КПКВКМБ 1011210 « Утримання інших закладів освіти» - +5500,0 грн.

2. Збільшити обсяг субвенції:
2.1.З державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій
населенню на оплату електроенергії, природного газу , послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення , квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких побутових
відходів у сумі 2497500,00грн та спрямувати відділу соціального захисту населення
КПКВКМБ 1513011 «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 (загиблих) осіб,» 332896,70 грн.
КПКВКМБ 1513012 «Надання ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх
справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам
Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту,
ветеранам Державної сл» 30321,74 грн.
КПКВКМБ 1513013 «Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян,
смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги»
103035,22 грн.
КПКВКМБ 1513014 «Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин,
передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`,
громадянам, передбаченим пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про
охорону здоров`я» 603,51 грн.
КПКВКМБ 1513015 «Надання пільг багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги»
- 93897,40 грн.
КПКВКМБ 1513016 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг» + 1936745,43 грн.
2.2.Іншої субвенції з Івано-Франківського обласного бюджету на додаткову виплату бійцямдобровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного
суверенітету на Сході України в сумі 500,0грн.та спрямувати відділу соціального захисту
населення на КПКВКМБ 1518600 «Інші видатки» +500,0грн.
3.Зменшити обсяг субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам:
3.1.На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з
дитинства,дітям інвалідам,тимчасової державної допомоги дітям та допомоги за догляд за
інвалідом І-ІІ групи внаслідок психічного розладу в сумі 3136600,00грн. та по відділу
соціального захисту населення за наступними кодами:
КПКВКМБ 1513043 «Надання допомоги при народженні дитини»-2662089,87грн.
КПКВКМБ 1513044 «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування»-28444,24грн.
КПКВКМБ 1513047 «Надання допомоги при усиновленні дитини»-3840,0грн.
КПКВКМБ 1513048 «Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям»429910,15грн.
КПКВКМБ 1513049 «Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам»-315,74грн.
КПКВКМБ 1513080 «Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу»-12000,0грн.
3.2.На надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 7315,11грн. та по соціальному захисту
населення за кодами:
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 2915,11грн.
КПКВКМБ1513026 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу»-4400грн.
4.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету:
4.1.Відділ соціального захисту населення
КПКВКМБ 1513041 «Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами»-34955,19грн.
КПКВКМБ 1513042 «Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку»
-27773,45грн.
КПКВКМБ 1513045 «Надання допомоги на дітей одиноким матерям»+34955,19грн.
КПКВКМБ 1513049 «Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам»+27773,45грн.
4.1.Міська рада
Зменшити призначення 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» -10000,0 грн. ( Заправка катріджів та ремонт
комп’ютерної техніки)
Направити
КПКВКМБ 116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»+10000,0 грн. ( придбання ялинки та
новорічних прикрас)
Зменшити призначення по Програмі містобудівного кадастру та створення служби
містобудівного кадастру на території Бурштинської міської ради на 2015-2020рр.пункт
консультативні
послуги
з
програмного
забезпечення
(супровід
програмнотехнічного,інформаційного і картографічного забезпечення містобудівного кадастру)12000,0грн.
Програма ЦНАП-8600,0грн
За КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки»-20600,0грн.
КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст,сіл,селищ»-6600,00грн.
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»+21200,0грн.
4.2.Відділ культури
КПКВКМБ 2414060 «Бібліотеки»-17129,0грн.
КПКВКМБ 2414070 «Музеї і виставки»+894,53грн.
КПКВКМБ 2414090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»1210,18грн.
КПКВКМБ 2414100 «Школи естетичного виховання дітей»+11715,33грн.
КПКВКМБ 2410180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах»-887,48грн.
КПКВКМБ 2414200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»+967,80грн.
КПКВКМБ 2414030 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та
заходи»+5649,0 грн.
КПКВКМБ 2418600 «Інші видатки»+6000,0 для фінансування програми фінансової
підтримки культурно-просвітницького товариства «Дзвін» на 2017 рік
4.3.Відділ освіти
КПКВКМБ 1010180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,
селах»-1100,0грн.
КПКВКМБ 1011010 «Дошкільна освіта» -6440,0грн.
КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»-13494,20грн.

КПКВКМБ 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи
в галузі освіти» +10085,0грн.
КПКВКМБ 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку»+10700,0грн.
КПКВКМБ 1011200 «Здійснення централізованого господарського обслуговування»
+4000,0грн.
КПКВКМБ 1011210 «Утримання інших закладів освіти»-498,0грн.
КПКВКМБ 1011220 «Інші освітні програми»-3252,80грн.
4.4.КО «Бурштинська центральна міська лікарня»
КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню»+48186,12грн.
КПКВКМБ 0122150 «Первинна медико-санітарна допомога»-11224,18грн.
КПКВКМБ 0122200 «Служба технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом,
централізовані бухгалтерії»-31961,94грн.
КПКВКМБ 0122213 «Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфкції/СНІДу»5000,0грн.
5.Внести зміни в рішення міської ради :
5.1.від 31 липня 2017року №01/35-17 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017
року» п.2.1.:
Слова «співфінансування роботи по облаштуванню дитячого майданчика по вул..Січових
стрільців 5000,0грн» викласти в такій редакції «придбання матеріалів для облаштування
дитячого майданчика по вул..Січових стрільців +5000,0грн.»
5.2.Від 7 листопада 2017 року №01/38-17 «Про внесення змін до міського бюджету» п.2.1.:
Слова «поточний ремонт приміщення вул..Шухевича,5 2900,0грн» викласти в такій редакції
«придбання господарських товарів для проведення поточного ремонту приміщення по
вул.Шухевича ,5 +2900,0грн»
6.Головним розпорядникам коштів розробити та подати до 01.02.2018 року
для
затвердження на сесії міської ради «План заходів щодо оптимізації видатків на 2018 рік ( в
т.ч. в частині медичної та освітньої субвенцій)», який має включати заходи раціонального
використання, жорсткої економії бюджетних коштів.
7.Щомісячно, на черговій сесії міської ради затверджувати звіт про дотримання плану
заходів. У випадку не затвердження плану заходів і звіту сесією міської ради рекомендувати
міському голові розірвати трудові відносини з відповідальною особою.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Н.Кицелу, начальника фінансового відділу О.Петровську, голову комісії з питань бюджету та
економічного розвитку В.Рика.

Міський голова

Роксолана Джура

