Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26 січня 2018 року
м.Бурштин

№ 01/44-18

Про внесення змін
до міського бюджету на 2018 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.Внести зміни в рішення міської ради від 20 грудня 2017 року № 02/42-17 «Про міський
бюджет на 2018 рік », та викласти додатки №1, №2 в новій редакції (додатки додаються).
2.Частину залишку коштів загального фонду міського бюджету, який склався на
01.01.2018 року в сумі 2220900,0 грн. направити на:
01 «Міська рада»
- оплату праці з нарахуваннями – 250000,0 грн.
- Програму розроблення ( оновлення) містобудівної документації територій м.Бурштина
та с.Вигівка - 63000,0 грн.
- Програму фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради
Івано – Франківської області на 2018 рік ( придбання комп’ютерного обладнання та
інвентар для земельно-екологічного відділу) – 20000,0 грн.,придбання атрибутики
(державні прапори)-2000,крісла для залу засідань в приміщенні міської ради-3000,0грн.
- поточний ремонт доріг -100000,0 грн.
- капітальний ремонт доріг ( співфінансування)-50000,0 грн.
- розробку робочих проектів по ремонту доріг, їх експертизи та коригування – 50000,0 грн.
- Міську програму «Відкрите місто-влада для людей» на 2017-2018 роки» - 10000,0 ( друк
оголошень в друкованих виданнях)
- Міську цільову програму розвитку фізичної культури і спорту в м.Бурштин та с.Вигівка

на 2018-2021рр (підпрограма

ГО НФК « Бурштин»)-300000,0 грн. ( проводити

фінансування при умові надання та надходження субвенції з обласного бюджету на
капітальний ремонт тепломережі Бурштинської гімназії в сумі 250000,0 грн. та коштів на
розвиток інфраструктури міста Бурштина та с.Вигівка)
- Міську цільову програму розвитку фізичної культури і спорту в м.Бурштин та с.Вигівка
на 2018-2021рр( федерація футболу) – 10000,0 грн.
-придбання світлодіодних ламп та освітлювальних приладів – 60000,0 грн.
-співфінансування проектів стратегії з ДТЕК – 80000,0 грн.
-придбання господарських товарів (єврорубероїд)-2900,0грн.
КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад»+250000,0 грн.
КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»+25000,0 грн.
При цьому здійснити передачу з загального фонду до спеціального у сумі 12000,0 грн.
КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної
документації)» + 63000,0 грн.
КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» + 200000,0 грн.
При цьому здійснити передачу з загального фонду до спеціального у сумі 100000,0 грн.
КПКВКМБ 0118420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» +10000,0 грн.
КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських
видів спорту» + 310000,0 грн.
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»+ 142900,0 грн
КО «Бурштинська центральна міська лікарня»
- на оплату праці з нарахуваннями – 300000,0 грн.
- на поточний ремонт приміщення по вул Шухевича,15 – 100000,0 грн.
- на поточний ремонт дитячого відділення – 100000,0 грн.
КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»+
500000,0 грн.
06 Відділ освіти і науки
-

Придбання крісел до актового залу для Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 -100000,0
грн.

-

Оплата праці з нарахуваннями -300000,0 грн.

КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» + 100000,0 грн.
КПКВКМБ 0611010 «Дошкільна освіта» +300000,0грн.
08 Відділ соціального захисту населення
-

Оплата праці з нарахування – 150000,0 грн.

КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+ 150000,0 грн.
10 Відділ культури
-

Оплата праці з нарахуваннями -50000,0 грн.

КПКВКМБ 1011100 «Школи естетичного виховання»+50000,0 грн.
37 «Фінансовий відділ»
- оплата праці з нарахуваннями – 70000,0 грн.
- Програму надання шефської допомоги Чернівецькому прикордонному загону Західного
Регіонального Управління Державної Прикордонної Служби України – 10000,0 грн.
- Програму забезпечення пожежної безпеки м.Бурштин та с.Вигівка на 2018 рік – 20000,0
грн
- ДУ «Івано –Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» Рогатинська
міськміжрайонна філія для закупівлі лабораторного обладнання для мікробіологічної
лабораторії

Рогатинської

міськміжрайонної

філії

(термостат

сухо

повітряний

лабораторний «ТВ-80-14») – 20000,0 грн.
КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» +70000,0 грн.
КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально – економічного розвитку регіону» +50000,0 грн.
При цьому здійснити передачу з загального фонду до спеціального у сумі 20000,0 грн.
3.Частину залишку спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 931000,0грн.
спрямувати:
Міській раді
- фінансування Програми фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської
міської ради Івано – Франківської області на 2018 рік(функціонування ЦНАП)
300000,0грн.
-капітальний ремонт ліфтів-250000,0грн.
-капітальний ремонт доріг -381000,0грн
КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»+300000,0грн.

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» +250000,0грн.
КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»+381000,0грн.
4.Частину залишку спеціального фонду міського бюджету (кошти , що надійшли від
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва) в сумі
725698,45грн. спрямувати
Міській раді для фінансування програми у галузі розвитку земельних відносин(відповідно
до додатку) -725698,45грн.
КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»+725698,45грн.
5.Частину залишку спеціального фонду(інша субвенція з Бовшівського сільського
бюджету на природоохоронні заходи)в сумі 150000,0грн. спрямувати міській раді на
природоохоронні заходи відповідно до додатку-150000,0грн.
КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»+150000,0грн.
6. Врахувати в складі доходів іншу субвенцію з Насташинського сільського бюджету у
сумі 10000,0 грн. та направити відділу освіти для перевезення дітей з с.Куничі до
Насташинської ЗОШ І-ІІ ст.
За КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»
+10000,0грн.
7. Відповідно до листів розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету:
7.1.Відділ соціального захисту населення
КПКВКМБ 1513021 «Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства»1500,0грн.
КПКВКМБ 1513022 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» +1500,0грн.
КПКВКМБ 0813180 «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» -10000,0грн
КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
+10000,0грн.
7.2.Міська рада
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»-5000,0грн.
КПКВКМБ 0117442 «Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної
інфраструктури» -60000,0грн.

КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»+65000,0грн.
Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 120000,0грн., а саме
КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських
видів спорту»+20000,0грн.
КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення»+100000,0грн.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань
бюджету та економічного розвитку (В.Рик).

Міський голова

Роксолана Джура

