Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 20 грудня 2018 року
м.Бурштин

№ 02/65-18

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 освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в
сумі 1000000,0грн. та спрямувати відділу освіти та науки за КПКВКМБ 0611020 «Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школоюдитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами».
2.Збільшити дохідну частину загального фонду на суму 1400000,0 грн. а саме:
Назва податку
Зміни (+,-)
грн.
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
11010100
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати
851 892,0
Код

11010200
11010400
14021900

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення,
грошових винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і начальницького
складу, що сплачується податковими агентами
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата
Пальне

100 000,0
10 000,0
19 500,0

18010300

18010400
18010500
18010600
18010700
18010900
18050300
18050400
21081100

22010300
22012500
22012600

22080400

22090100
22090200

24062200
ВСЬОГО

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
Земельний податок з юридичних осіб
Орендна плата з юридичних осіб
Земельний податок з юридичних осіб
Орендна плата з фізичних осіб
Єдиний податок з юридичних осіб
Єдиний податок з фізичних осіб
Адміністративні штрафи та інші санкції
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань
Плата за надання інших адміністративних послуг
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень
Надходження від орендної плати за користування цілісним
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в
комунальній власності
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та
оформлення документів, у тому числі за оформлення документів
на спадщину і дарування
Державне мито, не віднесене до інших категорій
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної
та комунальної власності, які не надані у користування та не
передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття,
використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву

658,0

-1 675,0
-22 500,0
-30 000,0
-3 411,0
65 000,0
291 250,0
100 510,0
179,0

4 794,0
3 800,0
10 800,0

-1 300,0

-9,0
9,0

503,0
1 400 000,0

Спеціальний фонд
19010100
19010200

19010300
24170000

33010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення
Надходження від скидів забруднюючих речовин
безпосередньо у водні об`єкти
Надходження від розміщення відходів у спеціально
відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення
окремих видів відходів як вторинної сировини
Надходження коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у
державній або комунальній власності, та земельних ділянок,
які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

-111,0
-1 187,0

1 298,0
21 703,0

-76 420,0

33010200

Кошти від продажу прав на земельні ділянки
несільськогосподарського призначення, що перебувають у
державній або комунальній власності, та прав на земельні
ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки
Крим

54 717,0

Всього

0,0

3.Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів на суму
1400000,0грн., а саме:
КПКВКМБ

0116030

Назва розпорядників коштів, об'єктів
ВСЬОГО , в тому числі:
Міська рада
Надання трансфертів КП «Житловик» (оплата
електроенергію відповідно до звернення-125000,0грн)

0110150

Оплата праці з нарахуваннями

0110150

Оплата енергоносіїв

0116030
0116030
0112010

Оплата енергоносіїв (вуличне освітлення)
Встановлення ялинки
Оплата енергоносіїв(КО «Бурштинська ЦМЛ»)
Відділ освіти та науки
Оплата праці з нарахуваннями(обслуговуючий персонал)
Оплата енергоносіїв
Оплата праці з нарахуваннями
Оплата енергоносіїв
Оплата праці з нарахуваннями
Оплата праці з нарахуваннями
Оплата праці з нарахуваннями
Відділ соціального захисту населення
Оплата праці з нарахуваннями
Відділ культури та туризму
Оплата праці з нарахуваннями(музична школа)

0611020
0611020
0611010
0611010
0611150
0611161
0610160

1011100
1014030
1014040
1014060
1014081

Оплата праці з нарахуваннями
Оплата праці з нарахуваннями
Оплата праці з нарахуваннями(будинки культури)
Оплата праці з нарахуваннями (централізована
бухгалтерія)

сума,грн.
552000
за
125000
300000
8800
73000
25000
20200
528000
166500
7000
248000
21000
1500
77000
7000
120000
120000
200000
87180
24500
4320
75000
9000

4.Відповідно до звернення розпорядників коштів внести наступні зміни до
бюджету
Загальний Спеціальний
Назва розпорядників коштів, коду
фонд
фонд
КПКВКМБ
класифікації
сума,грн.
сума,грн.
Міська рада
-10000
0110180
Програма фінансового забезпечення апарату
+10000

управління Бурштинської міської ради ІваноФранківської області
0116030
0117461
0810160

0813032

0813160

0813180

Прогортання снігу, посипання доріг та
пішохідних доріжок
Відділ соціального захисту
Керівництво і управління
Оплата праці з нарахуваннями
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Надання пільг окремим категоріям громадян
з оплати послуг зв`язку
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
Надання пільг населенню (крім ветеранів
війни і праці, військової служби, органів
внутрішніх справ та громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи) на оплату житлово-комунальних
послуг

0813242

Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

0611020

Відділ освіти і науки
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в
т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами

0813192

-30000
+30000

+85735,58
-10287,41
-7482,27
-1000,0
-7866,39

-289,39

-25000,0

-22000,0

-11810,12

+16190,0
-16190,0

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму
6190,0грн.
5.Внести зміни до обсягу іншої субвенції з обласного бюджету:
5.1.Зменшити по додаткових виплатах ветеранам ОУН_УПА» в сумі – 2000,0 грн.
5.2.Збільшити по додаткових виплатах бійцям-добровольцям ,які брали участь у захисті
територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України , з розрахунку
500,0 грн. в місяць на одну особу » в сумі 7000,0 грн. та відповідно за видатками за

КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
+ 5000,0 грн.
6.Фінансовому відділу (О.Петровська) внести відповідні уточнення у бюджетні
призначення головних розпорядників коштів міського бюджету за програмною та
економічною ознаками.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань бюджету та економічного розвитку (В.Рик).
Міський голова

Роксолана Джура

