
                                                                               
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 22 червня 2018 року                                                                                             № 03/54-18 

м.Бурштин 

 

 

Про внесення змін до Програми фінансового  

забезпечення апарату управління Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області на 2018 рік 

 

 З метою матеріального забезпечення роботи апарату управління Бурштинської 

міської ради та впорядкування видатків за програмою, враховуючипоточні потреби 

установи, керуючись ст.ст.25,26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рішення міської ради Про внесення зміни до міського бюджету» від 26.01.2018 № 01/44-18  

та від 26.04.2018  № 04/51-18  та рекомендації комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку, міська рада  

вирішила: 

1. Внести зміни до Програми фінансового забезпечення роботи апарату 

управління Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 2018 рік відповідно 

до додатку №1. 

2. Фінансовому відділу Бурштинської міської ради(О.Петровська) забезпечити 

фінансування програми, із врахуванням змін. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з питань 

бюджету та економічного розвитку Володимира Рика та головного бухгалтера міської 

ради Іванну Федунків. 

 

 

Міський голова     Роксолана Джура 

 

 



 

Додаток 

до рішення міської ради 

від 22 червня 2018 року № 03/54-18 

№ 

з/п 

Найменування пункту Примітка 

Зняти Направити Доповнити 

1 

1 

Додаток 1 

«фінансування 

незахищених 

видатків апарату 

управління» п.11 

«Банківські 

послуги»- 1179,00 

грн 

 Додаток 1 

«фінансування 

незахищених видатків 

апарату управління» 

п.19 «Послуги у сфері 

інформації. 

Інформаційно-

консультаційні 

послуги з супроводом 

(програма «Медок») – 

1179,00 грн 

Підстава: звернення  

головного бухгалтера, 

в межах бюджету 

програми.  

2 

2 

Додаток 1 

«фінансування 

незахищених 

видатків апарату 

управління» п. 1 

«Канцтовари» -  

 Додаток 1 

«фінансування 

незахищених видатків 

апарату управління» п. 

20 «Папір друку 

(різноформатний) – 

2800,00 грн 

 

Підстава: економія 

коштів (2800 грн) за 

процедурами, в т.ч: 

«придбання бланків» - 

1620,00; 

«придбання 

журналів» - 990,00 грн; 

«придбання 

тек-реєстраторів» - 

190,00 грн. 

В межах 

бюджету програми 

3 

 

3 

  Додаток 1 

«фінансування 

незахищених видатків 

апарату управління» п. 

21 «Придбаннякрісел» 

- 3000,00 грн 

Підстава: Рішення 

ради «Про внесення 

зміни до міського 

бюджету» від 

26.01.2018 № 01/44-18  

4 

 

4 

  Додаток 1 

«фінансування 

незахищених видатків 

апарату управління» п. 

22 «Оргтехніка для 

земельно-екологічного 

відділу» 20000,00 грн 

Підстава: Рішення 

ради «Про внесення 

зміни до міського 

бюджету»                               

від 26.01.2018                          

№ 01/44-18  

5 

 

 

 

5 

  Додаток 1 

«фінансування 

незахищених видатків 

апарату управління» 

п.23 «Прапори та 

символіка» 2000,00 грн 

Підстава: виділено 

кошти згідно рішення 

ради «Про внесення 

зміни до міського 

бюджету» від 

26.01.2018                         

№ 01/44-18  



6 

6 

  Додаток 1 

«фінансування 

незахищених видатків 

апарату управління» 

п.24 «Придбання 

оргтехніки для 

спеціаліста з 

інвестицій» - 20000,00 

Підстава: виділено 

кошти згідно рішення 

ради «Про внесення 

зміни до міського 

бюджету» від 

26.01.2018                        

№ 04/51-18  

 

7 

7 

  Додаток 1 

«фінансування 

незахищених видатків 

апарату управління» 

п.25 «Придбання 

комплектуючих до 

оргтехніки»- 1000,00 

Підстава: виділено 

кошти згідно рішення 

ради «Про внесення 

зміни до міського 

бюджету» від 

26.04.2018                           

№ 04/51-18  

 

8

8 

  Додаток 1 

«фінансування 

незахищених видатків 

апарату управління» п. 

26 «Придбання 

світлодіодних 

панелей» - 3058,00 грн 

Підстава: звернення 

заступника 

міськогоголови. За 

рахуноккоштівекономії 

3300,0 грн, в т.ч.: 

послугидруку – 400,00 

грн, світильники – 

2448,00 грн , крісла – 

210,00 грн ; у межах 

бюджету програми 

Додаток 1 

«фінансування 

незахищених видатків 

апарату управління» п. 

27 «Придбання 

лічильника холодної 

води» - 242,00 грн 

9   Додаток 1. 

«фінансування 

незахищених видатків 

апарату управління» 

п.27 «Придбання 

крісел для залу 

засідань» - 5400,00 

Підстава : звернення 

заступника міського 

голови Н.Кицели (у 

межах економії 

бюджету програми) 

10   Додаток 1. 

«фінансування 

незахищених 

видатків» п.28 

«Придбання карток 

первинного 

облікувійськовозобов’

язаних – 3000,00 

Підстава: 

зверненнязавідувачавій

ськово-облікового 

бюро Л.Сацюк 

(у межах економії 

бюджету програми) 

11   Додаток 3. «фінансове 

забезпечення  відділу 

державної реєстрації 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень..», п.5 

«Придбання дрібної 

Підстава: звернення 

начальника ВДР 

Р.Іванюка 

(у межах економії 

бюджету програми) 



фурнітури до 

комп’ютерного 

устаткування» - 

1500,00 грн 

 

 

Секретар міської ради                                           Богдан Рибчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


