Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 29 травня 2019 року
м.Бурштин

№ 06/74-19

Про внесення змін
до бюджету міста Бурштин на 2019 рік
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Бюджетного

кодексу України, враховуючи

рекомендації комісії з питань бюджету та

економічного розвитку , міська рада
вирішила:
1.Збільшити дохідну частину бюджету міста на суму 1000000,0 грн., а саме:
Код

Назва податку

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку
11010400 інших ніж заробітна плата
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ
11020200 комунальної власності
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачений фізичними особами, які є
18010200 власниками об`єктів житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачений юридичними особами, які є
18010400 власниками об`єктів нежитлової нерухомості
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних
унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається
22010300 до відповідного місцевого бюджету
ВСЬОГО

ст.78

Зміни
(+,-),грн.
+ 760 000,00
+40 000,00
+1 450,00
+47 000,00

+130 000,00
+20 500,00
+1 050,00
1 000 000,00

2.Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 1000000,0 грн., та спрямувати
її:
Загальний

Спеціальний

Назва розпорядників коштів,

фонд

фонд

коду класифікації

сума,грн.

сума,грн.

КПКВКМБ

Міська рада

0122010

0116020

3719770

3719770

Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню (оплата праці з
нарахуваннями)
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житловокомунальні послуги (Програма фінансової
підтримки комунального підприємства
«Житловик» на 2018-2020 роки, оплата
електроенергії)

556500,00

300000,00

Фінансовий відділ
Субвенція Івано-Франківському обласному
бюджету для співфінансування видатків на
закупівлю сучасних меблів, музичних
інструментів, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту для
початкових класів згідно з переліком,
затвердженим МОН, на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа»
Субвенція обласному бюджету на поточний
дрібний ремонт автомобільної дороги Т-0910 Бурштин – Калуш на ділянці км0+000 –
км32+862 (для Служби автомобільних доріг
50000,00
в Івано-Франківській області)

93500,00

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі
93500,00 грн.
3.Врахувати в складі доходів бюджету міста :
3.1.По загальному фонду:
3.1.1. Іншу субвенцію з Галицького районного бюджету в сумі 100000,00грн. та
спрямувати КО «Бурштинська центральна міська лікарня» (за надані медичні послуги
сільському

населенню,

яке

проживає

на

території

Дем’янівської,

Насташинської,

Озерянської, Коростовичівської, Тенетниківської та Старомартинівської сільських рад) за
КПКВКМБ

0122010

населенню»+100000,00 грн.

«Багатопрофільна

стаціонарна

медична

допомога

3.1.2. Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" в сумі
74100,00грн. 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» +74100,00грн. (в тому числі:
1) відрядження вчителів, асистентів, вчителів закладів загальної середньої освіти з
інклюзивним та інтегрованим навчанням, директорів та заступників директорів з навчальновиховної роботи початкових класів шкіл та закладів загальної середньої освіти для
підвищення кваліфікації -300,00 грн;
2) закупівлю дидактичних матеріалів-73800,00 грн.).
При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 73800,00 грн.
3.2. По спеціальному фонду іншу субвенцію:
3.2.1.З Бовшівського сільського бюджету в сумі 295000,00 грн. та спрямувати на
КПКВКМБ 0117461

«Утримання та розвиток автомобільних доріг

та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»( Капітальний ремонт дорожнього
покриття від вулиці Міцкевича (автодорога H О9 Львів-Мукачево) до площі Героїв ОУНУПА в м.Бурштин Івано-Франківської області)+295000,00 грн.
3.2.2. З обласного бюджету в сумі 290000,0 грн. та спрямувати :
КПКВКМБ
0116030

0611010

0611020

Спеціальний
фонд
Назва розпорядників коштів,
сума,грн.
коду класифікації
Міська рада
135000,00
Організація благоустрою населених пунктів
Встановлення
автобусної
зупинки
по
75000,00
вул.Калуська «Євробуд»в м.Бурштині
Встановлення
автобусної
зупинки
по
60000,00
вул.Шухевича «Міська лікарня» в м.Бурштині
Відділ освіти та науки
65000,00
Надання дошкільної освіти
Придбання вхідних дверей для харчоблоку
15000,00
Бурштинського ДНЗ №1 «Веселка»
Капітальний ремонт музичної зали закладу
50000,00
дошкільної освіти (ясел-садка) №3 «Світлячок»
м.Бурштин Івано-Франківської області
Надання загальної середньої освіти
90000,00
загальноосвітніми навчальними закладами ( в
т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
Покращення
матеріально-технічної
бази
50000,00
Бурштинської гімназії Бурштинської міської

ради Івано-Франківської області
Покращення
матеріально-технічної
бази
Бурштинської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №3 Бурштинської міської ради ІваноФранківської області

40000,00

4.Відповідно до реєстру про зміни помісячного розпису асигнувань загального фонду
Державного бюджету на 2019 рік внести наступні зміни по субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу,послуг тепло- водопостачання і водовідведення, квартирної
плати ( утримання будинків і споруд), а саме:
КПКВКМБ 0813011 «Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим
категоріям громадян відповідно до законодавства» + 346387,45 грн.
КПКВКМБ 0813012

«Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на

оплату житлово-комунальних послуг» - 346387,45 грн.
5. Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету:
5.1.Здійснити перерозподіл коштів по субвенціях з Державного бюджету:
Загальний фонд
КПКВКМБ

Назва розпорядників коштів, коду класифікації

сума,грн.

Відділ соціального захисту населення

0813011

0813012
0813043
0813044

0813082

Надання пільг на оплату житлово-комунальних
послуг окремим категоріям громадян відповідно
до законодавства
Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг
Надання допомоги при народженні дитини
Надання допомоги на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування
Надання державної соціальної допомоги особам,
які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю, державної соціальної допомоги на
догляд

+152349,44

-152349,44
-1029964,12
+ 2560,26

+ 7403,86

+ 1020000,00
Надання допомоги на дітей, які виховуються у
0813087
багатодітних сім`ях
5.2.Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 54500,0 грн.,
а саме:
5.2.1.По міській раді за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного
управління» (Програма про фонд міської ради на виконання депутатських повноважень на
2016-2020 роки) в сумі 8000,00 грн.

5.2.2. По відділу освіти по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за КПКВКМБ
0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в
т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами» в сумі 46500,00 грн.
5.3.Зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 199247,0 грн.
по міській раді за КПКВКМБ 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»
(Програма "Безпечне місто" на 2017-2020 рр.).
6. Відповідно до змін до Програми соціально-екномічного розвитку внести наступні
зміни до бюджету по міській раді:
6.1.Зменшити призначення за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою
населених пунктів» -8889,00грн.
та відповідно збільшити
за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»+8889,00 грн.
При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 8889,00 грн.
6.2.Зменшити призначення по міській раді за КПКВКМБ 0117693 «Інші заходи,
пов`язані з економічною діяльністю» (Програма залучення інвестицій в економіку
м.Бурштина на 2018-2020 рр.)-1095000,00 грн.
та відповідно збільшити за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» (Капітальний ремонт
дорожнього покриття від вулиці Міцкевича (автодорога H О9 Львів-Мукачево) до площі
Героїв ОУН-УПА в м.Бурштин Івано-Франківської області)+295000,00 грн.
за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма
функціонування Центру надання адміністративних послуг м. Бурштина на 2019-2020
роки)+709184,0 грн.
за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» (Нове будівництво
теплової

мережі

з

влаштуванням

вузла

обліку

теплової

енергії

в

м.Бурштин

вул..С.Стрільців,15,Івано-Франківська область)+90816,00 грн.
7.Відповідно до розпоряджень. міського голови №199 від 27.03.2019, №292 від
26.04.2019 "Про виділення коштів з резервного фонду" внести наступні зміни до бюджету:
по фінансовому відділу за КПКВКМБ 3718700 «Резервний фонд» - 84465,60 грн.
по міській раді за КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха»+84465,60 грн.

8. Внести зміни в рішення міської ради №02/69-19 від 27 березня 2019 року «Про
внесення змін до бюджету міста Бурштин на 2019 рік» пп1.2.1 :


назву природоохоронного заходу “Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі
по вул. Є. Коновальця в м. Бурштин Івано-Франківської області” замінити на “Заходи
з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по вул. Коновальця в
м. Бурштин Івано-Франківської області”;



назву природоохоронного заходу “Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі
по вул. Квіткова в м. Бурштин Івано-Франківської області” замінити на “Заходи з
охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по вул. Квіткова в м.
Бурштин Івано-Франківської області”;



назву природоохоронного заходу “Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі
на території дитячої музичної школи в м. Бурштин Івано-Франківської області”
замінити на “Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на
території дитячої музичної школи в м. Бурштин Івано-Франківської області”.

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

Міський голова

Роксолана Джура

