
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 29 січня 2020 року                                                                                             № 05/88-20 

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.Врахувати в доходах загального фонду бюджету міста: 

1.1.За кодом 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам »  в 

сумі 669500,00 грн. та спрямувати відділу освіти та науки  за КПКВКМБ 0611020 «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-

дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами». 

1.2 За кодом 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» в сумі 500000,00 грн. та спрямувати відділу 

освіти та науки  за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

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

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами». 

1.3.За кодом 41051500 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції» в сумі 2004000,0 грн.та 

спрямувати КО «Бурштинська центральна міська лікарня» на оплату праці з нарахуваннями 

0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню». 

2. Частину залишку коштів «Освітньої субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам »  , який склався станом на 01.01.2019 в сумі 417,13 грн. направити:  

2.1.Відділу освіти на науки за КПКВМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

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

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)»  для погашення 

заборгованості по заробітній платі + 417,13 грн. 

3.Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду бюджету міста в сумі 

200000,00грн., а саме: 

  Код Назва податку                                                           Зміни (+,-) 

11010100 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 297 750,0 



18010100 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості -450,0 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 10 200,0 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб -12 500,0 

18050400 Єдиний податок з юридичних осіб  -95 000,0 

ВСЬОГО   200 000,0 

4.Збільшити обсяг видаткової частини загального бюджету міста Бурштин на суму 

200000,0грн., а саме: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальний 

фонд 

сума,грн. 

  Міська рада    

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) 200000,00 

 

 

5. Відповідно до звернення розпорядників внести наступні зміни: 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціаль

ний фонд 

сума,грн. 

 

Міська рада 

 

 

0110150 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад -71217,11 

 

0110180 Інша діяльність у сфері державного управління -154546,65 
 

0113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики -1525,00  

0113242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення -150,00 

 

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, виконують 

та/або надають житлово-комунальні послуги +295621,47 

 

0116030 Організація благоустрою населених пунктів -142719,99 -20643,22 

0117130 Здійснення заходів із землеустрою -2200,00  

0117350 

Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації) -3556,69 

 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету -16914,20 

-6836,68 

0118110 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха -1355,39 

 

0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки -4050,00  

0118420 Інші заходи у сфері засобів масової інформації +257,26  



0112142 

Програми і централізовані заходи боротьби з 

туберкульозом -167,97 

 

0112143 

Програми і централізовані заходи профілактики 

ВІЛ-інфекції/СНІДу -113,20 

 

 
КО «Бурштинська центральна міська лікарня» 

 

 

0122142 

Програми і централізовані заходи боротьби з 

туберкульозом -13743,60 

 

0122144 

Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет -8032,41 

 

 

Відділ освіти і науки 

 

 

0610160 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 

територіальних громадах -10977,24 

 

0611150 

Методичне забезпечення діяльності навчальних 

закладів     -8694,03 

 

0611161 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти -24092,14 

 

0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти -61356,91 
 

0611010 Надання дошкільної освіти    +85254,38 
-2332,00 

0611020 

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами +232011,12 

 

 
Відділ соціального захисту населення 

 

 

0810160 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 

територіальних громадах 

+1835,54 

 

 

0813032 

Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв`язку 

 -318,28 

 

0813180 

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і 

праці, військової служби, органів внутрішніх 

справ та громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-

комунальних послуг 

 -7095,59 

 

0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення -45816,89 

 

 
Відділ культури 

 

 

1010160 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 

територіальних громадах -7267,07 

 

1011100 

Надання спеціальної освіти школами естетичного 

виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими) +32259,24 

 

1014030 Забезпечення діяльності бібліотек +4232,45  

1014040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок +1325,04  

1014060 Забезпечення діяльності палаців i будинків -6465,71  



культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів 

1014081 

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва +2373,45 

 

1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -4495,00  

1017622 

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та 

курортів -134,00 

 

 
Фінансовий відділ 

 

 

3710160 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 

територіальних громадах -12818,58 

 

3718700 Резервний фонд -15534,40 
 

 
ВСЬОГО 29811,90 

-29811,90 

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

29811,90 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  

  

 


