Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 15 січня 2021 року
м.Бурштин

№ 01/6-21

Про направлення вільного залишку
Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
п.4 ст.14, ч.2.ст.57 та ч.9 ст.78 Бюджетного Кодексу України, враховуючи рекомендації
комісії з фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та
міжнародного співробітництва, спільної комісії з питань фінансів, бюджету, планування
соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та з
питань земельних відносин, природокористування, планування, території, будівництва,
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, міська рада
вирішила:
1. Частину вільного залишку загального фонду, який склався станом на 01.01.2021
року в сумі 5566445,37 грн. спрямувати:
Загальний Спеціаль
фонд
ний фонд
Назва розпорядників коштів, коду
сума,грн.
КПКВКМБ класифікації
сума,грн.
Міська рада м.Бурштин

0110150

0116030

Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад (виплати головам, секретарям,
800000,00
бухгалтерам сільських рад)
Організація благоустрою населених пунктів
(Програма поводження з тваринами та
регулювання безпритульних тварин на
території Бурштинської міської ради на 20192021 рр.)-60000,00грн.
Поточний ремонт доріжки вул.Шухевича
м.Бурштин біля ДНЗ №3 -45000,00грн.
Косіння трави -361000,00грн.
Поточний ремонт покрівлі гаражу по
вул.Шухевича,7-4200,00грн.
470200,00

0110180

0110180

0117461

0118420
0112010

Інша діяльність у сфері державного
управління (Програми фінансового
забезпечення апарату управління
Бурштинської міської ради Івано-Франківської
області на 2021-2025 рр. придбання меблів 20000,00грн.,
придбання телекомунікаційного обладнання 49500,00грн.
поточний ремонт туалету адмінприміщення
49500,00грн.
придбання оргтехніки-140000,00грн.
придбання крісел-50000,00грн.
придбання жалюзі-10000,00грн.
представницькі видатки-100000,00грн.
відрахування на культурно-масову,
фізкультурну та оздоровчу роботу40000,00грн.
проведення аудиту в КП «Житловик»100000,00грн.
поточний ремонт-6000,00)
Інша діяльність у сфері державного
управління (Програма забезпечення діяльності
Центру надання адміністративних послуг
Бурштинської міської ради на 2021- 2022
роки)
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету (підсипка дороги на
новому кладовищі 100000,00грн., підсипка
доріг по вул. Волі, Сонячній, Яремчука100000,00грн.)
Інші заходи у сфері засобів масової інформації
(Програма «Відкрите місто-влада для людей,
придбання системи голосування)
Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню

189500,00

375500,00

50000,00

200000,00

90000,00
547678,57

0112152

1014040
1017622

0611010

0611010

Інші програми та заходи у сфері охорони
здоров`я
Забезпечення діяльності музеїв i виставок
(Музей визвольних змагань)
Реалізація програм і заходів в галузі туризму
та курортів (співфінансування проектів
переможців)
Відділ освіти і науки
Надання дошкільної освіти (придбання
матеріалів для поточного ремонту огорожі
Бурштинського ЗДО №1-49500,00грн.
Придбання холодильника, пральної машинки
для Бурштинських ДНЗ №2,6-41000,00грн.)
Надання дошкільної освіти (погашення
кредиторської заборгованості переданої з
Галицького району)

2844,00
12000,00
286000,00
10000,00

41000,00

49500,00

308574,23

0611021

0611021

0810160

3710160

3719770

3719800

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (встановлення
пандусу в Бурштинській гімназії-90000,00грн.
Придбання оргтехніки для Бурщтинської ЗОШ 90000,00
І-ІІІ ст.№2-45000,00)
Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (погашення
кредиторської заборгованості переданої з
671384,02
Галицького району)
Відділ соціального захисту населення

45000,00

Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
об`єднаних територіальних громадах
(придбання оргтехніки(сервер))
Фінансовий відділ

20000,00

Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
об`єднаних територіальних громадах
(придбання оргтехніки 30000,00грн.,
12000,00
придбання крісел -5000,00грн.)
Інші субвенції(субвенція Галицькій МТГ для
фінансування заробітної плати Малої академії 24000,00
народних ремесел)
Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально50000,00
економічного розвитку регіонів (Програма
профілактики злочинності на 2021-2025 роки)

23000,00

Погашення кредиторської заборгованості
Міська рада

0110150

0110180
0112144

0116020

Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
Інша діяльність у сфері державного
управління
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житловокомунальні послуги

40620,30

14545,20
30124,73

3348,30

0116030

Організація благоустрою населених пунктів

0116090

Інша діяльність у сфері житлово21215,00
комунального господарства
Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 1033,24
лиха
Інші заходи громадського порядку та безпеки 93096,00

0118110
0118230

29065,14

0118420

Інші заходи у сфері засобів масової інформації 600,00
Відділ освіти та науки

0611010
0611020

0611141
0611142

0810160
0813032

0813160

0813180

0813242

Надання дошкільної освіти
Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами))
Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері освіти
Інші програми та заходи у сфері освіти
Відділ соціального захисту населення
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
об`єднаних територіальних громадах
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв`язку
Надання соціальних гарантій фізичним
особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які
не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги
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
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
Відділ культури

377104,01
451170,42

50571,44
10400,00

22725,75
3572,88

1522,37

18269,47

20382,00

1011080

Надання спеціальної освіти мистецькими
школами

2301,80

1014030

Забезпечення діяльності бібліотек

150,00

1014040

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

0,00

1014060
1014081
1014082

Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
Забезпечення діяльності інших закладів в
галузі культури і мистецтва

890,50
2256,00

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

3300,00

ВСЬОГО

4961945,37

604500,00

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму
604500,00 грн.

2. Частину залишку спеціального фонду (екологічний податок) спрямувати міській
раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» в сумі
830000,00 грн. для придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що
використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах: насос з
шафою управління на КНС №2.
3. Частину залишку спеціального фонду бюджету Бурштинської міської
територіальної громади за рахунок надходжень екологічного податку, який склався станом
на 01.01.2021 року у сумі 6723494,00грн. передати до загального фонду бюджету
Бурштинської міської територіальної громади.
4. Кошти загального фонду отримані відповідно до п.3 спрямувати:
Загальний Спеціальн
Назва розпорядників
коштів,
коду фонд
ий
фонд
КПКВКМБ класифікації
сума,грн.
сума,грн.
Міська рада м.Бурштин
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують
та/або
надають
житловокомунальні послуги (Програма фінансової
підтримки
комунального
підприємства
«Житловик»
на
2021
рік,
оплата
електроенергії - 1764494,00 грн.,
оплата праці працівникам КП «Житловик» 0116020
4129000,00 грн.)
5893494,00
Організація благоустрою населених пунктів
(Про затвердження Програми благоустрою
та розвитку комунального господарства
міста Бурштин і села Вигівка на 2020-2022
роки,
оплата
праці
з
нарахування
працівників ГБіО)
0116030
830000,00
ВСЬОГО
6723494,00
5. Фінансовому відділу (Ольга Петровська) внести відповідні уточнення у бюджетні
призначення головних розпорядників коштів міського бюджету за програмною та
економічними ознаками.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та
міжнародного співробітництва (Тетяна Сенчина).

Міський голова

Василь Андрієшин

