
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 22 червня 2018 року                                                                                             № 01/54 -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 в складі доходів спеціального фонду міського бюджету субвенцію з 

Бовшівського сільського бюджету в сумі 200000,0грн. та спрямувати 

-відділу культури,туризму та зовнішніх зв’язків на виконання програми «Духовне життя на 

2017-2020рр.»для церкви Святого Йосафата м.Бурштин на проведення заходів по 

озелененню території церкви та внести зміни до бюджету за КПКВКМВ 1018340 

«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» +50000,0грн. 

-відділу освіти та науки на проведення заходів з озеленення на території Бурштинської ЗОШ 

І-ІІІступенів №3 та внести зміни до бюджету за КПКВКМВ 0618340 «Природоохоронні 

заходи за рахунок цільових фондів» +150000,0грн. 

2.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету : 

Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку по міській раді за КПКВКМБ 

0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по «Програмі фінансового 

забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 

2018 рік(функціонування ЦНАП)» в сумі 79597,33грн. 

3.Частину залишку спеціального фонду міського бюджету, який склався на 01.01.2018 

року(субвенція з Бовшівського сільського бюджету невикористана у 2017 році та не втратила 

цільового призначення) в сумі 50000,0грн. спрямувати відділу культури , туризму і зовнішніх 

зв’язків на фінансування Програми «Духовне життя на 2017-2020рр.»  на проведення заходів 



від підтоплення та затоплення території монастиря Служебниць Господа та Діви Матара в 

м.Бурштин за КПКВКМБ 1018340«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» 

+50000,0грн. 

4.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету: 

4.1.Відділ соціального захисту населення 

КПКВКМБ 0813082 «Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на 

пенсію,та особам з інвалідністю»+585100,0грн. 

КПКВКМБ 0813084 «Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату»                  

-585100,0грн. 

4.2.Відділ освіти та науки  

КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» -5620,0грн. 

КПКВКМБ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»+5620,0грн. 

5.З метою забезпечення початку діяльності новоствореного Комунального неприбуткового 

підприємства «Бурштинський міський ЦПМСД» зменшити призначення за КПКВКМБ 

0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по КО «Бурштинська 

центральна лікарня» в сумі 150000,0грн. та відповідно збільшити по КНП «Бурштинський 

міський ЦПМСД». 

6.Відповідно до рішення  міської ради від 30 травня 2018 року №14/53-18 Про внесення змін 

в «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2018 рік» внести наступні зміни до бюджету: 

Міська рада 

КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»-50000,0грн. 

Відділ культури 

КПКВКМБ 1018340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»+50000,0грн. 

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

бюджету та економічного розвитку (В.Рик). 

 

 

       Міський голова        Роксолана Джура  

 


