
                                                                                   
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 22 лютого 2019 року                                                                                             № 01/68-19 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін до бюджету  

міста Бурштина 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.Внести зміни  в  рішення міської ради від 24 січня 2019 року №09/66-19  «Про 

внесення змін до бюджету міста Бурштин на 2019 рік», а саме: пункт 5 викласти в 

наступній редакції: 

«Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який 

склався станом на 01.01.2019 в сумі 1665000,0 грн. направити: 

5.1.Відділу освіти  на науки  за КПКВМБ 0617363 «Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» +1645000,0 грн.(в тому числі «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 6 

“Пролісок”, м. Бурштин, вул. Коновальця, буд. 3» -1465000,0 грн., для покращення 

матеріально-технічної бази ДНЗ-24000,0 грн., ЗНЗ-156000,0 грн.) 

5.2.Міській раді  за КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»  

для покращення матеріально-технічної бази відділу у справах молоді та спорту                       

20000,0 грн. 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі                 

1665000,0 грн. 

 

2.  Відповідно до звернення розпорядників коштів внести наступні зміни до 

бюджету 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальний 

фонд 

сума,грн. 

  Відділ освіти і науки    

 



0611161 

Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти 

 
-4300,0 

 

 

0610160 

 

Керівництво і управління у відповідній сфері 

у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об`єднаних територіальних громадах 

 

+2800,0 

 

 

 

0611150 

Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів 

 

+1500,0 

 

 

 

 

3.Залишок коштів спеціального фонду , що склався на 01.01.2019 року в сумі 

1700000,0 грн, а саме: 

-екологічні кошти 203528,13 грн. 

-інша субвенція , що надійшли з Бовшівського сільського бюджету у 2017 році -246261,49 

грн. 

-субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів, що надійшли з 

Бовшівського сільського бюджету у 2018 році-1250210,38 грн. 

спрямувати на фінансування Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2019 рік» 

Бурштинській міській раді  за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів». 

 

4.Зменшити призначення по міській раді  в сумі 700000,0 грн. 

 

За КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»(капітальний ремонт доріг) -

500000,0 грн. 

За КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» (Програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей , 

позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав , попередження дитячої 

бездоглядності  та безпритульності на 2016-2020рр.) - 100000,0 грн. 

За  КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту»( Міська цільова соціальна програма розвитку фізичної 

культури і спорту м.Бурштин та с.Вигівка на 2018-2021рр.) - 100000,0 грн. 

Збільшити призначення по КО «Бурштинська центральна міська лікарня» на оплату 

праці з нарахуваннями: 

За КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» в сумі +700000,0 грн. 

При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі                    

600000,0 грн. 

 

5.Відповідно до звернення розпорядників коштів збільшити передачу з загального 

фонду до бюджету розвитку  по міській раді в сумі  458000,0 грн., а саме: 

 за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по 

Програмі фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області на 2019-2020роки+ 49000,0 грн. 

за КПКВКМБ 0116030 « Організація благоустрою населених пунктів» по Програмі 

соціально-економічного та культурного  розвитку територій м.Бурштин та с.Вигівка на 

2019 рік (розробка робочих проектів-20000,0 грн, Нове будівництво теплової мережі до 

громадської будівлі по вул.С.Стрільців,15 в м.Бурштин Івано-Франківської області-

190000,0грн.) +210000,0 грн. 



за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» (Капітальний ремонт дорожнього 

покриття в районі провулку вулиць Петлюри-Грушевського у м.Бурштин)+199000,0грн. 

 

6.Погодити виділення коштів з фонду Бурштинської міської ради на виконання 

депутатських повноважень (кошти міського голови) : 

- на проведення заміни вікон та дверей у приміщенні вестибюля Бурштинської ЗОШ І-ІІІ 

ст.№3 в сумі 36322,0 грн. 

- на матеріальну допомогу Кицьці Вірі Юріївні для лікування сина Кицьки Юрія 

Васильовича  в сумі 5000 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  

  

 


