
 

                                                                                   
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 22 жовтня 2020 року                                                                                           № 01/105-20 

м.Бурштин 

 

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: 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальн

ий фонд 

сума,грн. 

  Відділ освіти та науки   

1 0611162 Інші програми і заходи у сфері освіти -22000,00  

0611161 

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти +22000,00 

 

2 0611010 Надання дошкільної освіти -157189,00  

0611020 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами), для придбання дезінфікуючих. +135389,00 

 

0611161 

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти 

+21800,00 

 

 

  Міська рада   

3 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління(Програма про порядок 

використання коштів з фонду міської ради на 

виконання депутатський повноважень) -7450,00 

+7450,00 



4 

0117693 

Інші заходи, пов`язані з економічною 

діяльністю  

-100000,00 

 

0112010 

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню(Обстеження приміщення 

приймального відділення , надання технічного 

висновку щодо можливості влаштування 

комп’ютерного томографа, виготовлення 

робочої документації та проведення 

експертизи) +100000,00 

 

5 

0611020 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами)) -100000,00 

 

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 -150000,00 

 

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги (Програма фінансової 

підтримки комунального підприємства 

«Житловик» на 2018 – 2020 роки (оплата за 

електроенергію +200000,00грн.)) +200000,00 

 

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(придбання медичних засобів) +50000,00 

 

6 

0115011 

«Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту»( 

«Розвитку фізичної культури і спорту в м. 

Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки») -100000,00 

 

0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів» 

(Програми благоустрою та розвитку 

комунального господарства міста Бурштин і 

села Вигівка на 2020-2022 роки) +100000,00 

 

  ВСЬОГО +92550,00 -92550,00 

    При  цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму                          

92550,00 грн. 

2. Врахувати в доходах бюджету: 

2.1.Загального фонду: 

2.1.1.Субвенцію з обласного бюджету за ККД 41053900 «Інші субвенції» в сумі                      

23000,00 грн. та спрямувати міській раді для КП «Житловик» на придбання матеріалів на 



заміну 86-ти метрів аварійної мережі постачання питної води в житлові багатоквартирні 

будинки №2,4 по вул. Ольги Басараб в м.Бурштині Івано-Франківської області за 

КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства». 

2.1.2.Субвенцію за ККД 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету» в сумі 105800,00 грн. та спрямувати  міській раді  за 

КПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет». 

2.2.Спеціального фонду  субвенцію з обласного бюджету за ККД 41053900 «Інші 

субвенції» в сумі 77000,00 грн. та спрямувати міській раді за КПКВКМБ 0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів», а саме: 

2.2.1.Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика по вул.Калуська між 

будинками 7-9 в м.Бурштині Івано-Франківської області  49000,00 грн. 

2.2.2. Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика по вул.Шухевича, 

будинок 2а в м.Бурштині Івано-Франківської області 28000,00 грн. 

3.Фінансовому відділу (Ольга Петровська) внести відповідні уточнення у бюджетні 

призначення головних розпорядників коштів міського бюджету за програмною та 

економічною ознаками. 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

 

 

 

  Міський голова                   Роксолана Джура  

 


