Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26 квітня 2018 року
м.Бурштин

№ 04/51 - 18

Про внесення змін
до міського бюджету на 2018 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. Збільшити дохідну частину загального фонду на суму 4100000,0 грн.
Код

Назва податку

Зміни
(+,-)

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді
заробітної плати

+3 356 000

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними
особами за результатами річного декларування

+10 000

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ
комунальної власності

14021900

Пальне

14031900

Пальне
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів

11010100

14040000

18010200
18010300

18010400

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 фізичними особами, які є власниками об`єктів
нежитлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів
нежитлової нерухомості

+180
+39 450
+137 300
+57 130

+3 600

-2 000

+22 200

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

+150 800

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у
яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує
75 відсотків
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних
підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань

+224 400

18050500

21010300

22010300
22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень

24060300

31010200

Інші надходження
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок,
спадкового майна, майна, одержаного територіальною
громадою в порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

ВСЬОГО

+7 250
+60 000
+270

+965

+150

+10 600
+830
+16 100
+4 375
+400
4100 000

та спрямувати:
1.1.Міській раді 1951800,0грн.
- заробітна плата з нарахуваннями – 1100000,0 грн.
- надання трансфертів КП «Житловик» ( зарплата працівникам благоустрою)- 200000,0грн.
- проведення ямкового ремонту доріг міста Бурштин та села Вигівка -120000,0грн.
- Міська цільова програма модернізації зовнішнього освітлення м.Бурштина

на 2018-

2022роки( освітлення пішохідних переходів по вул.С.Бандери (в районі Будинку культури
ім.Т.Шевченка - торгова мережа АТБ, перехід навпроти бувшої автостанції))-123709,0грн.
- співфінансування проектів стратегії з ДТЕК-80000,0грн.
- Програма фінансового забезпечення апарату управління -30091,0грн. (придбання
оргтехніки -20000,0грн.,комплектуючі до оргтехніки-1000,0грн., сплата членських внесків
асоціація відкритих міст-2000,0грн.,асоціація енергоефективних міст-6000,0грн.,асоціація
«Єврорегіон Карпати-Україна»-1000,0грн.,надання послуг гідрометцентру-91,0грн.)
- Програма розроблення ( оновлення) містобудівної документації територій м.Бурштина та
с.Вигівка -60000,0грн.

- Програма співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у багатоповерхових будинках
м.Бурштин на 2018 рік-40000,0грн.
- Програма про дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах
багатоквартирних будинків м.Бурштин на 2018 рік-40000,0грн.
-обслуговування громадського туалету по вул..С.Бандери -20000,0грн.
- аварійні роботи по відновленню містка по вул.Над Рудкою-98000,грн
- Програма «Відкрите місто-влада для людей на 2017-2018 роки»-40000,0грн.
внести зміни до бюджету
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»+1100000,0грн.
КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»+30091,0грн.
При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі
20000,0грн.
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»+398000,0грн.
КПКВКМБ

0116090

«Інша

діяльність

у

сфері

житлово-комунального

господарства»+203709,0грн.
КПКВКМБ 0117461

«Утримання та розвиток автомобільних доріг

та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»+120000,0грн.
КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної
документації)»+60000,0грн.
КПКВКМБ 0118420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації»+40000,0грн.
1.2.КО «Бурштинська центральна міська лікарня» 63100,0грн.
-поточний ремонт дитячого відділення-60000,0грн.
-придбання крісел для лабораторії-3100,0грн.
КПКВКМБ

0122010

«Багатопрофільна

стаціонарна

медична

допомога

населенню»

63100,0грн.
1.3.Відділу освіти та науки 1003100,0грн.
- заробітна плата з нарахуваннями(апарат управління-70000,0грн.,ДНЗ—143000,0грн., ЗНЗ
(обслуговуючий персонал)-500000,0грн.,методичний кабінет-30000,0грн.,інші

заклади

освіти-200000,0грн.) -943000,0грн.
- придбання газонокосарки-7000,0грн.(ДНЗ№3-3500,0грн,гімназія-3500,0грн.)
- придбання парт -50000,0грн.(ЗОШ №2-25000,0грн.,ЗОШ№3-25000,0грн.)
- виконання технічного висновку щодо технічного стану конструкцій будівлі дошкільного
навчального закладу №1 «Веселка» по вул.С.Бандери,56-3100,0грн.

КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+70000,0грн.
КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»+149600,0грн
КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»+553500,0грн.
КПКВКМБ 0610150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»+30000,0грн.
КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»+200000,0грн.
1.4.Відділу культури
- заробітна плата з нарахуваннями – 787000,0грн.
КПКВКМБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+60000,0грн.
КПКВКМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
(музичними,

художніми,

хореографічними,

театральними,

хоровими,

мистецькими)»+450000,0грн.
КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»+100000,0грн.
КПКВКМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв i виставок»+12000,0грн.
КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та iнших клубних закладів»+137000,0грн.
КПКВКМБ 1014081«Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і
мистецтва»+28000,0грн.
1.5.Відділу соціального захисту населення 195000,0грн.
- заробітна плата з нарахуваннями – 170000,0грн.
-Програма соціального захисту населення м.Бурштин та с.Вигівка на 2018-2020роки 23000,0грн.(надання одноразових допомог на лікування та вирішення матеріальних потреб
інших категорій громадян-15000,0грн.,виплата допомоги на поховання непрацюючих
громадян працездатного віку-8000,0грн.)
- придбання вогнегасників-2000,0грн.
КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+172000,0грн.
КПКВКМБ

0813242

«Інші

заходи

у

сфері

забезпечення»+23000,0грн.
1.6.Фінансовому відділу
- заробітна плата з нарахуваннями -100000,0грн.

соціального

захисту

і

соціального

КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+100000,0грн.
2.Врахувати в складі доходів міського бюджету субвенцію з обласного бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету в сумі 69366,0грн. та спрямувати відділу освіти за
КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»+69366,0грн.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань
бюджету та економічного розвитку (В.Рик).

Міський голова

Роксолана Джура

