
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від  23 лютого  2018 року                                                                                             № 02/46 -18 

м.Бурштин 

 

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.Врахувати у складі доходів субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу в сумі 10000,0грн.та спрямувати 

КВК 08 «Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради» 

КПКВКМБ 0813021 «Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до 

законодавства 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню » + 2500,00  грн. 

КПКВКМБ 0813022 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» + 7500,00 грн. 

2. З метою приведення у відповідність до класифікації видатків відповідно до наказу  

Міністерства фінансів України № 793 від 20.09.2017р внести наступні зміни: 

зменшити за КПКВКМБ 0811060  «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, сім`ях патронатного вихователя»  -165300,00 

грн. 



збільшити за КПКВКМБ 0813230 «Виплата державної соціальної допомоги на дітей-

сиріт  та дітей,позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім’ях ,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»  + 165300,00грн. 

3.Внести зміни в рішення міської ради від 20 грудня 2017 року №02/42-17  в додатку №5: 

-Код 3230 «Інші заклади та заходи» замінити на код 3242 «Інші заходи у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» 

-код 2150 «Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров`я» замінити на 

код 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я» 

-код 1160 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти» замінити на код 1162 

«Інші програми та заходи у сфері освіти» 

-код 3161 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які 

не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» 

замінити на код 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які 

не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» 

 -код 3170 «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 «замінити на код 3180 «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» 

-код 3182 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і 

ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість» замінити на код 3192 «Надання 

фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність 

яких має соціальну спрямованість» 

-код 4080 «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва» замінити на код 4082 

«Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 

-Програма містобудівного кадастру та створення служби містобудівного кадастру на 

території Бурштинської міської ради на 2015-2019 роки замінити на «Програму розроблення 

(оновлення) містобудівної документації територій м.Бурштин та с.Вигівка» 

4.Внести зміни в рішення міської ради від 26 січня 2018 року №01/44-17 «Про внесення змін 

до міського бюджету на 2018 рік»: 



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

грн. » замінити словами «Придбання текстилю (портьєр,тюлів,ламбрекенів,карнизів)в т.ч. 

кравецькі послуги для Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст..№1 -100000,0грн. 

4.2.Слова «капітальний ремонт доріг-381000,0грн.» викласти в такій редакції : «капітальний 

ремонт доріг (співфінансування) в т.ч. вул.Енергетиків, провулок вулиць С.Бандери-

Петлюри-Грушевського, автодорога Т09-10 Бурштин-Калуш-381000,0грн.» . 

4.3. Слова«Поточний ремонт доріг-100000,0грн.» викласти в такій редакції «Поточний 

ремонт дороги по вул..О.Басараб-100000,0грн.». 

5. Відповідно до листів розпорядників коштів внести наступні зміни до міського бюджету на 

2018 рік: 

5.1. Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 38800,0грн. 

КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»+38800,0грн. 

5.2. Зменшити призначення за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів»-20000,0грн. та відповідно збільшити за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та 

розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету»+20000,0грн. 

5.3.Зменшити призначення по співфінансуванню проектів стратегії з ДТЕК   за 

КПКВКМБ0116030«Організація благоустрою населених пунктів» в сумі 50000,0грн. та 

спрямувати для розробки проектно-кошторисної документації по реконструкції приміщення 

по вул.Січових стрільців,15  за КПКВКМБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо 

соціально-економічного розвитку територій» в сумі 50000,0грн. 

5.4. Зменшити призначення по «Програмі фінансового забезпечення на виготовлення 

проектно-кошторисної документації,технічних завдань для виконання загальнобудівельних 

робіт в м. Бурштин та с. Вигівка на 2018 рік» -50000,0грн. та збільшити по Міській цільовій 

програмі «Фінансова підтримка КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради»на 

2018 рік+50000,0грн. за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 

управління». 

6.В межах бюджетних асигнувань встановити надбавку за престижність педагогічним 

працівникам , а саме: 

-працівникам ЗНЗ-5% від посадового окладу; 

-працівникам ДНЗ-10% від посадового окладу до 31.08.2018року; 

-працівникам музичної школи-5% від посадового окладу; 

-працівникам МНВК-10% від посадового окладу; 

-працівникам методичного кабінету-10% від посадового окладу. 

Керівникам закладів встановити надбавку за складність: 



-керівникам ЗНЗ-30% від посадового окладу; 

-керівникам ДНЗ та МНВК-25% від посадового окладу. 

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

бюджету та економічного розвитку (В.Рик). 

 

 

       

Міський голова        Роксолана Джура 

 


