
                                                                                   
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 25 червня 2019 року                                                                                             № 01/76-19 

м.Бурштин 

 

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.Збільшити дохідну частину бюджету міста на суму 1300000,00 грн., а саме: 

 

  Код Назва податку                                                           Зміни                    

(+,-),грн 

11010100 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати 1 174 305,00 

11010200 

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 65 875,00 

11020200 

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності  28 380,00 

14021900 Пальне -46 200,00 

14031900 Пальне -140 000,00 

14040000 

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів -40 000,00 

18010200 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості 6 000,00 

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 5 000,00 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб   50 000,00 

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб  13 000,00 



18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  1 180,00 

18050500 

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у 

яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 

75 відсотків`  6 000,00 

21010300 

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного 

місцевого бюджету 157 700,00 

21081100 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів 680,00 

22012600 

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень  5 000,00 

22012900 

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 

- підприємців та громадських формувань, а також плата за 

надання інших платних посл 3 840,00 

22080400 

Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності  8 000,00 

24060300 Інші надходження  1 240,00 

ВСЬОГО   1 300 000,00 

 

2.Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 1300000,00 грн., та 

спрямувати її: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальний 

фонд 

сума,грн. 

  Міська рада    

0110180 

Інша діяльність у сфері державного управління 

(Програма фінансового забезпечення апарату 

управління ) сплата членських внесків: 

-місцева асоціація органів місцевого 

самоврядування «Асоціація відкритих міст»-

10000,0грн. 

-Всеукраїнська громадська організація «Асоціація 

малих міст України»-5000,00грн. 

-асоціація «Енергоефективні міста України»-

5000,0грн. 

- асоціація органів місцевого самоврядування 

«Єврорегіон Карпати -Україна»-5000,0грн. 25000,00 

 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

(косіння трави по місту) 90000,00 

 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

(аварійний ремонт тепломережі по 

вул.Сагайдачного) 40000,00 

 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

(Улаштування входів в під’їзди по вул.Січових 

Стрільців 17,21) 5000,00 

 



0122010 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню(оплата праці з нарахуваннями) 300000,00 

 

0116011 

Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду (аварійний ремонт покрівлі по 

вул.Міцькевича,6) 15000,00 

 

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги (Програма фінансової підтримки 

комунального підприємства «Житловик» на 2018-

2020роки) 300000,00 

 

 

Відділ освіти та науки 

 

 

0611020 

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами (спів фінансування на закупівлю 

дидактичних матеріалів) 

 

31600,00 

0611020 

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами (Заміна дверей у шкільній майстерні 

Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст..№2(аварійні роботи)) 6000,0 

 

0611020 

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами (Аварійна заміна труб холодного 

водопостачання  в Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст.№3) 5000,00 

 

0611020 

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами (Влаштування пандусів в 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст. №1- 43215,00грн.,в 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІст.№2-69057,00грн., в 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІст.№3-52491,00грн., в 

Бурштинській гімназії -37637,00грн) 202400,00 

 

0611010 Надання дошкільної освіти (продукти харчування) 80000,00  

0611010 

Надання дошкільної освіти (аварійні роботи по 

ремонту системи опалення в ДНЗ №2)  150000,00 

 

 

Фінансовий відділ 

 

 

3719770 

Інші субвенції з місцевого бюджету  (субвенція 

для Галицького ТЦСО на здійснення видатків для 

утримання самотніх людей та інвалідів 

м.Бурштин) 50000,00 

 

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

31600,00 грн. 



3.Відповідно до звернень розпорядників коштів по міській раді зменшити передачу 

з загального фонду до бюджету розвитку: 

3.1.По «Програмі функціонування Центру надання адміністративних послуг 

м.Бурштина на 2019-2020 роки» за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері 

державного управління» в сумі 238150,0 грн. 

3.2.По  Програмі «Безпечне місто на 2017-2020рр.» за КПКВКМБ 0118230 «Інші 

заходи громадського порядку та безпеки» в сумі 17521,00 грн. 

4.Відповідно до змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та 

с.Вигівка  на 2019 рік внести наступні зміни до бюджету : 

Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку за КПКВКМБ 0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів»  в сумі 177426,00 грн. 

5.Частину залишку спеціального фонду міського бюджету (кошти , що надійшли 

від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва) в 

сумі 60000,0грн. спрямувати міській раді для фінансування програми у галузі розвитку 

земельних відносин на території Бурштинської міської ради  60000,00 грн. за КПКВКМБ 

0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»+60000,00 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  

  

 


