
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 31 липня  2018 року                                                                                             № 01/57 - 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.Збільшити обсяг медичної субвенції в сумі 1031300,0грн. та спрямувати для 

фінансування закладів первинної допомоги КНП «Бурштинський міський ЦПМСД» за 

КПКВКМБ 0122111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»+1031300,0грн. 

2.Збільшити обсяг субвенції  з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду по загальному фонду в 

cумі 46000,0грн. та спрямувати відділу освіти та науки для зміцнення матеріально-технічної 

бази закладів загальної середньої освіти, зокрема придбання спортивного обладнання та 

інвентарю, а саме Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3-5000,0грн.(видатки споживання ), 

41000,0грн.(видатки розвитку). 

При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 41000,0грн. 

3.Збільшити обсяг субвенції  з місцевого бюджету на виплату державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 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» в сумі 55000,0грн. та спрямувати відділу соціального захисту населення 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" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата 

соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя» +55000,0грн. 

4.Врахувати в складі доходів субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 

277000,0грн. та спрямувати відділу освіти  та науки  для проведення «Капітального ремонту 

буділі ДНЗ №6 «Пролісок», м.Бурштин , вул.Коновальця, буд.3» за КПКВКМБ 0611010 

«Надання дошкільної освіти»+277000,0грн.  

При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 277000,0грн. 

5.Врахувати в складі доходів спеціального фонду міського бюджету субвенцію з 

обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів в сумі 300000,0 грн. та 

спрямувати міській раді  на проведення моніторингу за станом атмосферного повітря на 

території Бурштинської міської ради за КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології 

та охорони природних ресурсів»+300000,0грн. 

6.Збільшити дохідну частину  загального фонду на суму 1700000,0 грн.а саме: 

 

  Код Назва податку                                                           Зміни (+,-) 

11010100 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати 1 261 200,00 

11010400 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших 

ніж заробітна плата -10 000,00 

11010500 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

фізичними особами за результатами річного декларування -15 000,00 

14021900 Пальне 38 250,00 

14031900 Пальне 155 150,00 

14040000 

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 55 200,00 

18010100 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості -500,00 

18010200 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості 4 550,00 

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 36 500,00 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб   -40 000,00 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб   20 800,00 

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  410,00 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  149 500,00 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  11 600,00 



21081500 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів 6 800,00 

22010300 

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань 17 200,00 

22012600 

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень 8 300,00 

22090100 

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення документів, у тому числі за оформлення 

документів на спадщину і дарування   40,00 

ВСЬОГО   1 700 000,00 

 

7.Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів на суму 1700000, 

грн.. , а саме: 

7.1.міській раді  616 000,0грн. 

- заробітна плата з нарахуваннями  -529 000,0 грн. 

- обслуговування громадського туалету по вул. С.Бандери  - 10 000,0 грн. 

- Програма функціонування Центру надання адміністравних послуг м.Бурштина на 

2018 рік» - 10 000,0грн. 

- Програма «Безпечне місто на 2017-2019 роки» - 17 000,0 грн. 

- Міську цільову програму  « Фінансова підтримка КП « Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради» - 50 000,0 грн.  

та внести зміни до міського 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»+529000,0грн. 

КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»+77000,0грн. 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»+10000,0грн. 

7.2.відділ освіти і науки 645 000,0грн. 

- заробітна плата з нарахуваннями – 625  000,0грн (апарат управління-5000,0грн.ДНЗ-

450000,0грн.,обслуговуючий персонал ЗОШ-100000,0, методкабінет-

20000,0грн.МНВК-50000,0грн.) 

- аварійні роботи по відновленню холодного та гарячого водопостачання  ДНЗ №1 -  

5 000,0 грн 

- придбання матеріалів ( фарби) в ЗОШ І –ІІІ ст. №1,2,3 -15 000,0 грн 

та внести зміни до міського бюджету 

КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+5000,0грн. 



КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»+455000,0грн. 

КПКВКМБ 0611020  «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (обслуговуючий персонал)+115000,0грн. 

КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»+20000,0грн. 

КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти»(МНВК)+50000,0грн. 

7.3.відділ культури – 247 000,0 грн 

- заробітна плата з нарахуваннями -247 000,0 грн. 

та внести зміни до міського бюджету 

КПКВКМБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+5000,0грн. 

КПКВКМБ 1014060  «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів»+25000,0грн. 

КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва»+7000,0грн. 

КПКВКМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 

(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)»+210000,0грн. 

7.4. відділу соціального захисту населення – 132 000,0грн. 

        - заробітна плата з нарахуваннями -132 000,0 грн. 

Та внести зміни до міського бюджету 

КПКВКМБ 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+132000,0грн 

7.5 фінансовому відділу – 60 000,0 грн. 

     - заробітна плата з нарахуваннями  -50 000,0 грн. 

     - субвенція Галицькому районному бюджету для Галицького ТЦСО на здійснення 

видатків для утримання самотніх людей та інвалідів м.Бурштин – 10 000,0 грн. 

та внести зміни до міського бюджету 

КПКВКМБ 7510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+50000,0грн. 

КПКВКМБ 7519770 «Інші субвенції»+10000,0грн. 

8.Відповідно до звернення сектору ЖКГ і обліку комунального майна зменшити 

призначення по Програмі про дольову участь співвласників у поточному і капітальному 

ремонтах багатоповерхових будинків м.Бурштин на 2018 рік»(виділених відповідно до 



рішення міської ради від 30 березня 2018 року №04/49-18) на суму 30000,0грн.та направити 

на Програму співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у багатоквартирних 

будинках м.Бурштин на 2018 рік. 

9.Внести зміни в рішення міської ради : 

1) від  26 січня 2018 року №01/44-18 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік»: 

П.2 .Слова «капітальний ремонт доріг (співфінансування)-50000,0грн» замінити на 

«капітальний ремонт дороги по вул.Петлюри – 19000,0грн.»  , на «Заміну  системи опалення 

та водопостачання в підвальному приміщенні будинку №20 по вул..Січових Стрільців»-

31000,0грн.   

 2) від 23 лютого 2018 року №02/46-18  «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 

рік»: 

П.4.2. викласти в наступній редакції: «слова «Капітальний ремонт доріг-381000,0грн.» 

замінити на «капітальний ремонт дороги по вул.Петлюри – 117481,20грн.»  та  «Капітальний 

ремонт дороги  по провулку вул.С.Бандери в районі нової церкви -263518,80 грн.». 

10.Відповідно до звернень  внести наступні зміни до бюджету: 

10.1.Зменшити призначення по розробці робочих проектів по ремонту доріг, їх експертизи та 

коригуванню в сумі 25000,0грн. та спрямувати на «Капітальний ремонт дороги  по провулку 

вул.С.Бандери в районі нової церкви +25000,0 грн.». 

10.2 Зменшити призначення по спів фінансуванню проектів стратегії з ДТЕК в сумі 

80000,0грн. та спрямувати: 

а) Відділу освіти та науки Бурштинської міської ради для співфінансування  проекту 

Бурштинської гімназії  «Оновлення комп’ютерного класу» за КПКВКМБ 0611020 «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі школою-

дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами ,ліцеями, 

гімназіями,колегіумами» в сумі 55000,0грн.; 

б) Бурштинській міській раді  для «Влаштування пішохідної доріжки по вул. Січових 

Стрільців,17 »  в сумі 25000,0грн. 

11.Фінансовому відділу (О.Петровська) внести відповідні уточнення у бюджетні 

призначення головних розпорядників коштів міського бюджету за програмною та 

економічною ознаками. 

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

питань бюджету та економічного розвитку (В.Рик). 

 

       Міський голова        Роксолана Джура  

 


