Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 28 листопада 2018 року
м.Бурштин

№ 05/62-18

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 1100000,0 грн, а саме:
Код
Назва податку
Зміни (+,-),
грн.
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді
11010100 заробітної плати
664 440
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж
11010400 заробітна плата
17 000
11010500
14021900
14031900
14040000

18010400
18010700
18030100
18050300
18050400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними
особами за результатами річного декларування
Пальне
Пальне
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів
нежитлової нерухомості
Земельний податок з фізичних осіб
Туристичний збір, сплачений юридичними особами
Єдиний податок з юридичних осіб
Єдиний податок з фізичних осіб

-5 000
30 000
186 000
100 000

10 000
-3 400
770
4 400
122 300

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у
яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує
18050500 75 відсотків
Надходження від орендної плати за користування цілісним
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в
22080400 комунальній власності
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та
оформлення документів, у тому числі за оформлення
22090100 документів на спадщину і дарування

-6 350

-20 000

1
ВСЬОГО

-160
100
000

2. Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів на суму
1100000,0грн. , а саме:
КПКВКМБ

0116030
0110150
0116030
0116030
0122010
0122010
0122151
0122112
0611020
0611020
0611010
0611010
0611020

3719770
3710160
0810160
1014060

Назва розпорядників коштів, об'єктів
ВСЬОГО , в тому числі:
Міська рада
Надання трансфертів КП «Житловик» (зарплата
працівникам
благоустрою-127200,0грн.
оплата
за
електроенергію відповідно до звернення-50000,0грн)

сума,грн.
1100000
364200

Оплата праці з нарахуваннями
Оплата енергоносіїв(вуличне освітлення)
Прогортання снігу, посипання доріг та пішохідних
доріжок
КО «Бурштинська ЦМЛ»
Оплата праці з нарахуваннями
Відшкодування пільгових рецептів
Оплата праці з нарахуваннями
КНП «Бурштинський міський ЦПМСД»
Оплата енергоносіїв
Відділ освіти та науки
Оплата праці з нарахуваннями(обслуговуючий персонал)
Придбання зброї для ЗНЗ
Продукти харчування ДНЗ
Оплата енергоносіїв ДНЗ
Оплата енергоносіїв ЗНЗ
Фінансовий відділ

120000
37000

надання субвенції Галицькому районному бюджету для
Галицького
ТЦСО
на
здійснення
видатків для утримання самотніх людей та інвалідів
м.Бурштин
Оплата праці з нарахуваннями
Відділ соціального захисту населення
Оплата праці з нарахуваннями
Відділ культури та туризму
Оплата праці з нарахуваннями(будинки культури)

177200

30000
272700
230700
20000
22000
2800
2800
213000
90000
3000
50000
44700
25300
77300

10000
67300
150000
150000
20000
10000

1014081

Оплата праці з нарахуваннями (централізована
бухгалтерія)

10000

3.Відповідно до звернення розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету:
Загальний Спеціаль
Назва розпорядників коштів, коду
фонд
ний фонд
КПКВКМБ
класифікації
сума,грн. сума,грн.
Міська рада
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок
коштів на оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи)(міська соціальна програма
«Оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської
0113140
молоді м.Бурштин та с.Вигівка на 2018 рік»)
-5000
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту (Програма
«Розвитку фізичної культури і спорту м.Бурштин
0115011
та с.Вигівка на 2018-2021 роки)
+5000
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
-20000
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету (капітальний ремонт дороги
0117461
по провулку С.Бандери в районі нової церкви)
+13000
Інша діяльність у сфері державного
управління(Програма фінансового забезпечення
апарату управління, закупівля комп’ютерної
0110180
техніки для економічного відділу)

0110180

0110180
0110180

0110180

0115011

Інша діяльність у сфері державного управління
(Програма фінансового забезпечення
нагородження відзнаками Бурштинської міської
ради та виконавчого комітету на 2017-2019роки)

+7000

Інша діяльність у сфері державного
управління(Програма фінансового забезпечення
апарату управління)
Інша діяльність у сфері державного
управління(Програма фінансового забезпечення
на виготовлення проектно-кошторисної
документації)
Інша діяльність у сфері державного
управління(Програми фінансової підтримки КП
«Капітальне будівництво»)

+25000

Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту(Програма
розвитку фізичної культури та спорту м.Бурштин
та с.Вигівка на 2018 -2021рр)

11180

-18100
18100

-25000

-11180

0611161

Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами в. т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти

-46000,0

0813032

Відділ соціального захисту населення
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв`язку

-10000,0

0813160

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

0813242

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

0611020

0611020

-61173

61173

46000,0

+2600,0
+7400,0

+24893
РАЗОМ
-24893
При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 24893,0 грн.
4..Збільшити обсяг субвенції з Бовшівського сільського бюджету в сумі 150000 грн. та
спрямувати міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок
цільових фондів» для забезпечення екологічного безпечного збирання,перевезення,
захоронення, утилізацію твердих побутових відходів.
5.Збільшити
обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі
705000,0 грн. та спрямувати відділу освіти та науки на «Капітальний ремонт будівля ДНЗ
№ 6 “Пролісок”, м. Бурштин, вул. вул. Коновальця, буд. 3» за КПКВКМБ 0611010 «Надання
дошкільної освіти»+705000,0грн.
При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі
705000,0грн.
6.Внести зміни в рішення міської ради від 31 липня 2018 року №01/57-18 «Про
внесення змін до міського бюджету на 2018 року», а саме п.4 викласти в наступні редакції:
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 на «Капітальний ремонт будівля ДНЗ № 6
“Пролісок”, м. Бурштин, вул. 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.

7.Фінансовому відділу (О.Петровська) внести відповідні уточнення у бюджетні
призначення головних розпорядників коштів міського бюджету за програмною та
економічною ознаками.
8.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань бюджету та економічного розвитку (В.Рик).

Міський голова

Роксолана Джура

