Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 24 січня 2019 року
м.Бурштин

№ 09/66-19

Про внесення змін
до бюджету міста Бурштин на 2019 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.Врахувати в складі доходів іншу субвенцію з Насташинського сільського
бюджету в сумі 10000,0грн та спрямувати відділу освіти та науки для перевезення дітей до
Насташинської ЗОШ І-ІІ ст. з с.Куничі до с.Насташине, які знаходяться на території
Насташинської сільської ради за КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері освіти».
2. Частину залишку коштів загального фонду міського бюджету, який склався на
01.01.2019 року в сумі 705534,89 грн. направити :
Загальний
Назва
КПКВКМБ

розпорядників

коштів,

коду фонд

класифікації

Спеціальний
фонд сума,грн.

сума,грн.

Міська рада
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне

забезпечення

діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад (оплата
0110150

енергоносіїв)

0118220

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки

79706,54
7500,00

місцевого

значення

(фінансування

«Програми

фінансування

мобілізаційних

заходів населення та заходів з територіальної
оборони на 2019-2020 роки» для придбання
принтера для Галицького РВК )
Багатопрофільна
допомога
0122010

стаціонарна

медична

населенню(оплата

праці-

11204,75,енергоносії-112604,40)
Відділ

культури,туризму

123809,15

та

зовнішніх

освіти

школами

зв’язків
Надання

спеціальної

естетичного

виховання

(музичними,

художніми, хореографічними, театральними,
хоровими,
1011100

мистецькими)(оплата

енергоносіїв)

23643,10

Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
1014060

клубних закладів (оплата енергоносіїв)

23880,16

Відділ освіти та науки
Надання

дошкільної

освіти

енергоносіїв-179862,05,аварійна

(оплата

16000,36

заміна

бойлера та теплообмінної установки ДНЗ
№6-16000,36, влаштування відкосів вікон
0611010

ДНЗ №2-2000,0грн.ДНЗ№3-40000,0грн.)
Надання

загальної

середньої

221762,05

освіти

загальноосвітніми навчальними закладами ( в
т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом
при

школі),

спеціалізованими

школами,

ліцеями, гімназіями, колегіумами (оплата
0611020

енергоносіїв)

161701,07

Забезпечення діяльності інших закладів у
0611161

сфері освіти (оплата енергоносіїв)

47532,46
682034,53

23500,36

При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 23500,36
грн.

3.Залишок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку), який склався на
01.01.2019 в сумі 48999,64 грн. направити відділу освіти та науки для аварійної заміни
бойлера та теплообмінної установки ДНЗ №6 за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної
освіти».
4.Залишок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків
у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції, який склався станом на
01.01.2019року в сумі 6660,60грн. направити для погашення заборгованості по оплаті
праці

КО

«Бурштинська

центральна

міська

лікарня»

за

КПКВКМБ

0122010

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».
5.Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який
склався станом на 01.01.2019рокув сумі 1665000,0 грн.направити:
5.1.Відділу освіти на науки :
- за КПКВМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» -1489000,0 грн.(в тому числі
«Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 6 “Пролісок”, м. Бурштин, вул. Коновальця, буд. 3» 1465000,0грн., для покращення матеріально-технічної бази-24000,0 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
1665000,грн.
6.Відповідно до звернень внести наступні зміни до бюджету по міській раді :
6.1.КПКВКМБ0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
Зменшити призначення по програмі соціально-економічного та культурного розвитку
територій м.Бурштина та с.Вигівка на 2019 рік(обслуговування громадського туалету по
вул С.Бандери) в сумі 30550грн.та відповідно збільшити по програмі благоустрою та
розвитку комунального господарства міста на 2017-2019 роки(оплата праці працівників
громадського туалету).
6.2. Зменшити призначення за КПКВКМБ0116030 «Організація благоустрою
населених пунктів» в сумі 140719 грн. та збільшити за КПКВКМБ 0110180 «Інша
діяльність у сфері державного управління»( Міська цільова програма «Фінансова

підтримка КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» на 2019-2021 роки 91639,0грн., Програма фінансового забезпечення на виготовлення проектно-кошторисної
документації, технічних завдань для виконання загально-будівельних робіт в м. Бурштин
та с. Вигівка на 2019-2021роки - 49080,0 грн.).
6.3.Зменшити призначення за КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» в сумі
692120,0грн. та відповідно збільшити зп КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері
державного управління»( Програма фінансового забезпечення апарату управління
Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 2019-2020 роки).
6.4.Зменшити призначення за КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчальнотренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» в сумі 280000,0 грн. та
відповідно збільшити за КПКВКМБ 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»( Програма
фінансової підтримки громадської організації «Бурштинська міська федерація футболу»
на 2019 рік-30000,0грн., програми розвитку та фінансової підтримки громадської
організації фізкультурно-спортивного спрямування НФК «Бурштин» на 2019 рік- 250000,0
грн.)
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

