
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 25 вересня 2019 року                                                                                             № 02/79-19 

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 1343177,00грн, в тому числі: 

1.1.Загального фонду на суму 1332777,00грн.,а саме: 

Код Назва податку                                                            (+/-)грн. 

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді зар. плати 

+995317,00 

14031900 Пальне +50000,00 

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 
-150000,00 

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості  

+75600,00 

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів  

нежитлової нерухомості  

+72800,00 

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами +3780,00 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб +160000,00 

2010805 Інші надходження +123940,00 

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення документів, у тому числі за оформлення документів 

на спадщину і дарування   

-30,00 

 

22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   

+30,00 



31020000 Надходження від коштів від Державного фонду дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння 
1340,00 

1.2.Спеціального фонду на суму 10400,00грн., а саме: 

Код Назва податку                                                           (+,-),грн. 

33010100 

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній або комунальній 

власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території 

Автономної Республіки Крим 
+3120,00 

33010200 

Кошти від продажу прав на земельні ділянки 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, 

які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 
+7280,00 

 

 2.Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 1343177,00грн(в т.ч. по 

загальному фонду-1332777,00грн., по спеціальному-10400,00грн.) та спрямувати : 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

сума,грн. 

  Міська рада    

0122010 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню(оплата праці з нарахуваннями) 600000,00 

 

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) 606673,00 

 

0116030 

 «Організація благоустрою населених пунктів» 

(Програма благоустрою та розвитку комунального 

господарства міста на 2017-2019 р) 100000,00 

 

0117130 

«Здійснення заходів із землеустрою» на 

проведення експертної грошової  оцінки 

земельних ділянок 

 

10400,00 

 

Відділ соціального захисту населення 

 

 

0813242 

«Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» для надання 

матеріальної допомоги на ремонт соціального 

житла Чабан О.С. 10000,00 

 

 

Відділу освіти та науки 

 

 

0611010 

«Надання дошкільної освіти» на капітальний 

ремонт  музичного залу Бурштинського ДНЗ №3 

 

10000,00 

0611020 

 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами, 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» для Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 

на співфінансування проекту «Інклюзія. Як 

зробити школу доступною для всіх» 

 

6104,00 

 

РАЗОМ 1316673,00 26504,00 

 

 



При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 16104,00грн. 

 3.  Збільшити обсяг іншої субвенції з обласного бюджету  в сумі 60000,00грн. та 

спрямувати її  КО «Бурштинській центральній міській лікарні» за КПКВКМБ0122144 

«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»  в сумі 

60000,00грн. 

 4. Зменшити обсяг субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості 

лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету в сумі 3779,14,грн. та відповідно за видатками по міській раді за 

КПКВКМБ 0112146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань»в сумі 3779,14грн. 

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

відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва) в сумі 

90100,00грн. спрямувати міській раді для фінансування «Цільової програми у галузі 

земельних відносин на території Бурштинської міської ради за КПКВКМБ 

0117130«Здійснення заходів з землеустрою». 

 6. Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету: 

№ 

КПКВК

МБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

сума,грн. 

   Міська рада    

1. 
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) +150000,00 

 

0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів» 

(Програма благоустрою та розвитку 

комунального господарства міста на 2017-2019 

р) -150000,00 

 

2. 

0110180 

«Інша діяльність у сфері державного 

управління» по програмі про фонд міської ради 

на виконання депутатських повноважень на 

2016-2020 роки -23575,00 

 

 

 

+23575,00 

3. 

0110180 

«Інша діяльність у сфері державного 

управління» по Програмі фінансового 

забезпечення апарату управління +15190,00 

 

 

-15190,00 

4. 

0110180 

«Інша діяльність у сфері державного 

управління» по Програмі фінансового 

забезпечення кадрової служби +1300,00 

 

 

-1300,00 

5. 

0118230 

«Інші заходи громадського порядку та безпеки» 

по міській програмі «Безпечне місто на 2017-

2019 роки» +11032,00 

                                                                                                                

                   

-11032,00 

6. 

0116090 

«Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства»(Програма спів фінансування 

заходів вікон та дверей у багатоповерхових 

будинках м.Бурштин-104956,00грн., Програма 

про дольову участь співвласників у поточному 

та капітальному ремонтах багатоквартирних 

будинків м.Бурштин на 2019 рік-172267,00грн.) -277223,00 

 

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, +277223,00 

 



виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги (Програма фінансової підтримки 

комунального підприємства «Житловик» на 

2018-2020роки) 

7. 

0116015 

«Забезпечення надійної та безперебійної 

експлуатації ліфтів» -11590,00 

 

0118110 

«Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха» на фінансування комплексної цільової 

програми розвитку цивільного захисту 

м.Бурштин та с.Вигівка на 2016-2022рр +11590,00 

 

8. 
0112152 

«Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я» Програма розвитку первинної медико-

санітарної допомоги на засадах сімейної 

медицини на період до 2020 року -2000,00 

                                           

           

 

-5250,00 

0112152 

«Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я» Міська програма безоплатного та пільгового 

забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного 

лікування окремих груп населення м.Бурштин та 

с.Вигівка на 2019-2020 роки 7250,00 

 

9 

0117693 

 «Інші заходи, пов`язані з економічною 

діяльністю» 

 

-200000,00 

0122010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню»(оплата праці з 

нарахуваннями-20000,00грн., виготовлення 

технічної документації -180000,00грн.) +200000,00 

 

10 
0122010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» -2391,84 

 

0122144 

«Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет» +2391,84 

 

11 

0122010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» (оплата праці з 

нарахуваннями) +200000,00 

 

 

Відділ культури 

 

 

1011100 

«Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)» -200000,00 

 

 

 

Відділ освіти та науки 

 

 

12 0611010 «Надання дошкільної освіти» -10500,00 +10500,00 

 

 

Разом +198697,00 -198697,00 

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

198697,00грн. 

7.Відповідно до рішення міської ради від 27.03.2019 року №19/69-19 «Про внесення 

змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді на 2019 рік»»  внести наступні зміни 

до бюджету: 

Зменшити призначення по міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за 

рахунок цільових фондів» в сумі 265000,00грн. 

Збільшити призначення по відділу освіти за КПКВКМБ 0618340 «Природоохоронні заходи 

за рахунок цільових фондів» в сумі 265000,00грн. 



8.Відповідно до змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина на 

2019рік внести наступні зміни до бюджету: 

По міській раді за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 60000,00грн. 

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  

  

 


