Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 24 січня 2019 року
м.Бурштин

№ 03/66-19

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 доходів загального фонду міського бюджету на 2018 рік на суму
1173207грн., а саме:
Код
Назва податку
Зміни (+,-)
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної
11010100 плати
834 198,0
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення,
грошових винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і начальницького
11010200 складу, що сплачується податковими агентами
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна
11010400 плата
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними
11010500 особами за результатами річного декларування
14021900 Пальне
14031900 Пальне
14040000

18010200

18010400
18010500

Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання
роздрібної торгівлі піакцизних товарів
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів
житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів
житлової нерухомості
Земельний податок з юридичних осіб

29 400,0

5 612,0
-2 887,0
25 407,0
93 596,0
141 770,0

2 472,0

5 099,0
-6 400,0

18010600 Орендна плата з юридичних осіб
18010900 Орендна плата з фізичних осіб
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
22010300 формувань
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
22012600 нерухоме майно та їх обтяжень
Надходження від орендної плати за користування цілісним
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в
22080400 комунальній власності
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій
24060300 Інші надходження
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних
31020000 металів і дорогоцінного каміння
ВСЬОГО

19 363,0
8 615,0
13 053,0

2 720,0
300,0
250,0

380,0
16,0
13,0
230,0
1 173 207,0

2.Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів на суму
1173207,0грн. та внести наступні зміни , а саме:

КПКВКМБ

0122010

0110150

0610160
0611010

0611020
0611150
0611161

0810160

Назва розпорядників коштів, об'єктів
ВСЬОГО , в тому числі:
Міська рада
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

сума,грн.

201510,38

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
-74851,64
Відділ освіти і науки
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах
32013,12
Надання дошкільної освіти
541214,5
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
281255,31
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
18838,14
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
140858,62
Відділ соціального захисту
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах
32368,57

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

0110150
0113133

0113140
0113242
0115011
0116030
0116090
0117130
0117350
0117370

0117461
0117610
0118110
0118220
0118420
0110180

0122111

0122112
0122010

1010160

1011100

Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
Інші заходи та заклади молодіжної політики
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок
коштів на оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи)
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
Організація благоустрою населених пунктів
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
Здійснення заходів із землеустрою
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
Реалізація інших заходів щодо соціальноекономічного розвитку територій
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки
місцевого значення
Інші заходи у сфері засобів масової інформації
Інша діяльність у сфері державного управління
Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медикосанітарної) допомоги
Первинна медична допомога населенню, що
надається фельдшерськими, фельдшерськоакушерськими пунктами
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
Відділ культури,туризму та зовнішніх зв’язків
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних
територіальних громадах
Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)

+396643,06
-7710,00

-9009,00
-37000,0
-973,00
-4141,30
-108673,28

-31000

-15967,60
-50000,0
-118056,00
-15000,0
-14167,69
-6667,79
-81,20
-7807,00
-240,0
-17802,08
-293570,97

-123501,17

-12235,57
357239,94

-300,61

106763,41

10389,00

611020

Забезпечення діяльності бібліотек
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
Фінансовий відділ
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних
територіальних громадах
Відділ освіти та науки
Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами

-23244,27

0611162

Інші програми та заходи у сфері освіти

-22702,74

1014030

1014060
1014081

3710160

5780,97

1125,16
-170,91

-3087,12
24074,00

Надання дошкільної освіти
0611010

+22941,56
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти

0611161

0810160
0813242

0813032

0813160

083180

0813192

813041
813042

-1847,8
Відділ соціального захисту
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних
територіальних громадах
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
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 житловокомунальних послуг
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і
пологами
Надання допомоги при усиновленні дитини

2531,37
2200,0
-29,15

-156,43

454,21

-5000,0

-68108,79
-8430

813044
813046
813047
813081

813082

813083

813085

Надання допомоги на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування
Надання тимчасової державної допомоги дітям
Надання
державної
соціальної
допомоги
малозабезпеченим сім`ям
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
Надання державної соціальної допомоги особам,
які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю, державної соціальної допомоги на
догляд
Надання допомоги по догляду за особами з
інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного
розладу
Надання щомісячної компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю I групи, а також за особою,
яка досягла 80-річного віку

-152839,53
-13984,59
-119472,19
416816,76

16541,58

-1488,97

-69034,27
62704,69 -62704,69
При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму
62704,69грн.
4.Врахувати в складі доходів загального фонду міського бюджету:
4.1. іншу дотацію з місцевого бюджету в сумі 200000,0грн.;
4.2. субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції в сумі 150000,0грн.;
4.3.дотацію з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного
бюджету в сумі 320000,0грн.
та спрямувати КО «Бурштинська центральна міська лікарня» за КПКВКМБ 0122010
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» в сумі 670000, 0грн.
5.Збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі
683000,0тис.грн. та спрямувати :
5.1.Відділу освіти на науки :
- за КПКВМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» -507000,0грн.(в тому числі
«Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 6 “Пролісок”, м. Бурштин, вул. Коновальця, буд. 3» 483000,0тис.грн., для покращення матеріально-технічної бази-24000,0тис.грн.)
- за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»- для покращення
матеріально-технічної бази 156000,0грн.
5.2.Міській раді за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного
управління» для покращення матеріально-технічної бази відділу у справах молоді та
спорту 20000,0грн.
При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі
683000,грн.
6.Зменшити обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних
заходів (Проведення моніторингу за станом атмосферного повітря на території
Бурштинської міської ради) в сумі 300000,0грн. та відповідно за видатками по міській раді
за КПКВКБ КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних
ресурсів»-300000,0грн.
7.Зменшити обсяг державної субвенції місцевим бюджетам:

7.1. Виплати допомоги сім’ям з дітьми ,малозабезпеченим сім’ям ,особам, які не
мають права на пенсію ,особам з інвалідністю ,дітям з інвалідністю ,тимчасової державної
допомоги дітям ,тимчасової соціальної допомоги непрацюючій особі ,яка досягла
загального пенсійного віку,але не набула права на пенсійну виплату ,допомоги по догляду
за особами з інвалідністю 1 чи 11 групм внаслідок психічного розладу, компенсаційної
виплати непрацюючій працездатній особі ,яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи
,а також за особою ,яка досягла 80-річного віку». -3650000,0 грн. та за видатками по
відділу соціального захисту населення:
Загальний
фонд
КПКВКМБ
Назва розпорядників коштів, коду класифікації
сума,грн.
813041
Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами
-63000
813042
Надання допомоги при усиновленні дитини
-10290
813043
Надання допомоги при народженні дитини
-1447180,38
813044
813045
813046

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку
чи піклування
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
Надання тимчасової державної допомоги дітям

-157000
-123390,5
-50400

813047

Надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім`ям

-1298429,88

813081

Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

-417249,72

813082

Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд

-44733,7

813083

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю
I чи II групи внаслідок психічного розладу

-34984,06

813084

Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного
віку, але не набула права на пенсійну виплату

-3267,25

813085

Надання щомісячної компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою
з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80річного віку

-74,51

7.2.Виплати 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» ,оплату послуг із здійснення патронату
над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитинив сім’ї «патронатного
вихователя -10200,0 грн. та за видатками 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 батькамвихователям і прийомним батькам» -10200,0 грн.

8. Збільшити обсяг державної субвенції місцевим бюджетам на надання пільг на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим
категоріям громадян відповідно до законодавства» +11813,92 грн. та за видатками за
КПКВКМБ 0813022 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» + 12013,92
грн., КПКВКМБ 0813021 « Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до
законодавства» -200,0 грн.
9.Збільшити обсяг іншої субвенції в сумі 2700,0грн. та спрямувати відділу освіти
на науки для перевезення дітей до Насташинської ЗОШ І-ІІ ст. з с.Куничі за КПКВКМБ
0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (
в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами».
10.Фінансовому відділу (О.Петровська) внести відповідні уточнення у бюджетні
призначення головних розпорядників коштів міського бюджету за програмною та
економічною ознаками.
11.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань бюджету та економічного розвитку (В.Рик).

Міський голова

Роксолана Джура

