Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 31 серпня 2020 року
м.Бурштин

№ 02/101-20

Про внесення змін
до бюджету міста Бурштин на 2020 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. Відповідно до звернень розпорядників бюджетних коштів внести наступні зміни
до бюджету:
Спеціальний
Загальний фонд
Назва розпорядників коштів, коду фонд
сума,грн.
КПКВКМБ класифікації
сума,грн.
Міська рада
Організація
благоустрою
населених
0116030
пунктів (обслуговування ковзанки)
-10000,00
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
поточний ремонт покрівлі будинку по
0116011
вул.С.Бандери,77а(І під’їзд)
-30000,00
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
Програма
розроблення
(оновлення)
містобудівної документації території м.
0117350
Бурштин та с. Вигівка на 2018-2020 роки
-70000,00
Забезпечення
функціонування
підприємств, установ та організацій, що
виробляють, виконують та/або надають
житловокомунальні
послугиПрограма
фінансової
підтримки
комунального
підприємства «Житловик» на 2018 - 2020
0116020
роки(обслуговування ліфтів)
+100000,00

0117693

0118230

0116020
1011100

0116020

0116030

0611020

Інші заходи, пов`язані з економічною
діяльністю
( Програми
залучення
інвестицій в економіку м. Бурштина на
2018-2020 рр)
Інші заходи громадського порядку та
безпеки
співфінансування
проекту
Безпечна громада - комфортне життя
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 за електроенергію)
Надання спеціальної освіти мистецькими
школами
Забезпечення
функціонування
підприємств, установ та організацій, що
виробляють, виконують та/або надають
житловокомунальні
послугиПрограма
фінансової
підтримки
комунального
підприємства «Житловик» на 2018 - 2020
роки(оплата за електроенергію)
Організація
благоустрою
населених
пунктів
(придбання
захисного
одягу,дезінфікуючих
засобів
та
обладнання для проведення дезінфекції по
місту)
Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти (у
тому числі з дошкільними підрозділами
(відділеннями, групами)) для придбання
дезінфікуючих
засобів,
антисептиків,
термометрів,
засобів
індивідуального
захисту

-200000,00

+100000,00

+100000,00
-300000,00

+300000,00

-31000,00

+31000,00

РАЗОМ
+100000,00 -100000,00
При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму
100000,00 грн.
2.Врахувати в доходах бюджету:
2.1.Загального фонду іншу субвенцію за ККД 41053900 "Інші субвенції с місцевого
бюджету" :
 з обласного бюджету на суму 37000,00 грн. та спрямувати:
2.1.1. Відділу культури за КПКВКМБ 1014082 " Інші заходи в галузі культури і
мистецтва" на Придбання будівельних матеріалів для храму "Преображеня Господнього"
ПЦУ в м. Бурштин в сумі 25000,00 грн.
2.1.2.Міській раді на фінансування проекту – переможця Конкурсу " Безпечна громада комфортне життя" за КПКВКМБ 0118230 " Інші заходи громадського порядку та безпеки "
в сумі 12000,00 грн.
 з Дем’янівського сільського бюджету в сумі 30000,00 грн. та спрямувати міській
раді для КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на здійснення видатків

для ремонту опалення приміщення швидкої допомоги за КПКВКМБ 0112010
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» в сумі 30000,00 грн.
2.2.Спеціального фонду іншу субвенцію з обласного бюджету за ККД 41053900 "Інші
субвенції с місцевого бюджету" на суму 298000,00 грн та спрямувати:
2.2.1. Міській раді
за КПКВКМБ 0116011 "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду"
68500,00 грн., а саме :
 Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Будівельників,
2а в м. Бурштин +49500,00 грн.
 Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Калуська, 7 в
м. Бурштин +19000,00 грн.
за КПКВКМБ 0118230" Інші заходи громадського порядку та безпеки" в сумі 180000,00
грн. на фінансування проекту – переможця Конкурсу "Безпечна громада - комфортне
життя"
2.2.2.Відділу освіти та науки для Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 за КПКВКМБ 0611020
"Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) " на
"Капітальний ремонт
(встановлення металопластикових конструкцій) в Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст. № 2
Бурштинської міської ради" в сумі 49500,00 грн.
3.Відповідно до рішення обласної ради від 31.07.2020 № 1505-36/2020 "Про
внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік" внести наступні зміни до бюджету :
збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 12400,00 грн. та
за видатками за КПКВКМБ 0611020"Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами)) " збільшити обсяг по загального фонду на суму 24100,00 грн. та зменшити по
спеціальному на суму 11700,00 грн. При цьому зменшити передачу з загального фонду до
бюджету розвитку в сумі 11700,00 грн.
4.Частину залишку коштів спеціального фонду у сумі 140000,00 грн. спрямувати
міській раді за КПКВКМБ 0117130 " Здійснення заходів із землеустрою " на фінансування
"Цільової програми у галузі розвитку земельних відносин на території Бурштинської
міської ради на 2017-2020 рр." для розроблення проектів землеустрою щодо
встановлення(зміни) меж населенного пункту м.Бурштин Івано-Франківської області та
проходження комплексної державної експертизи 85000,00 грн та розроблення проектів
землеустрою щодо встановлення(зміни) меж населенного пункту с.Вигівка ІваноФранківської області та проходження комплексної державної експертизи 55000,00 грн.
5.Фінансовому відділу (О.Петровська) внести відповідні уточнення у бюджетні
призначення головних розпорядників коштів міського бюджету за програмною та
економічною ознаками.
6.Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову.

Міський голова

Роксолана Джура

