Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26 січня 2021 року
м.Бурштин

№ 04/7-21

Про внесення змін
до міського бюджету на 2020 рік
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, міська рада
вирішила:
1. Зменшити дохідну частину бюджету міста на суму 2183226,54 грн. :
Код
Назва податку
Зміни (+,-)
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у
11010100 вигляді заробітної плати
-3 539 544,5
Податок на доходи фізичних осіб з грошового
забезпечення, грошових винагород та інших виплат,
одержаних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, що сплачується податковими
11010200 агентами
-586 670,0
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку
11010400 інших ніж заробітна плата
1 698 120,0
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
фізичними
особами
за
результатами
річного
11010500 декларування
157 570,0
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ
11020200 комунальної власності
44 760,0
14021900 Пальне
179 000,0
14031900 Пальне
320 000,0
Акцизний
податок
з
реалізації
суб`єктами
14040000 господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 155 000,0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачений юридичними особами, які є
18010100 власниками об`єктів житлової нерухомості
-450,0
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної -92 295,0

ділянки, сплачений
фізичними особами, які є
власниками об`єктів житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачений
фізичними особами, які є
18010300 власниками об`єктів нежитлової нерухомості
35 255,0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачений юридичними особами, які є
18010400 власниками об`єктів нежитлової нерухомості
-38 230,0
18010500 Земельний податок з юридичних осіб

-42 640,0

18010600 Орендна плата з юридичних осіб

69 856,0

18010700 Земельний податок з фізичних осіб

-13 830,0

18010900 Орендна плата з фізичних осіб

32 505,0

18011000 Транспартний додаток з фізичних осіб

25 000,0

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб
Єдиний
податок
з
сільськогосподарських
товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського
товаровиробництва за попередній податковий (звітний)
18050500 рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`
21080500 Інші надходження
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за
порушення законодавства у сфері виробництва та обігу
21081500 алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Адміністративний збір за проведення державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
22010300 та громадських формувань

-7 110,0
-465 930,0
-362 390,0

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг

57 560,0

22012600

22012900

22080400

22090100

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а
також плата за надання інших платних посл
Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим майном, що
перебуває в комунальній власності
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та
оформлення документів, у тому числі за оформлення
документів на спадщину і дарування

9 860,0
3 550,0
4 215,0

51 000,0

-28 740,0

89 540,0

2 100,0

-15 220,0

-100,0

22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій
38,0
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням
22090400 закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян 1 124,0

України
24060300 Інші надходження
ВСЬОГО

73 870,0
-2 183 226,5

Спеціальний фонд
Код
Назва податку
Екологічний податок, який справляється за викиди в
атмосферне
повітря
забруднюючих
речовин
стаціонарними джерелами забруднення (за винятком
19010200 викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)
Надходження від скидів забруднюючих речовин
19010300 безпосередньо у водні об`єкти
ВСЬОГО

Зміни (+,-)

-960,0
960,0
0,0

2. Зменшити видаткову частину бюджету міста на суму 2183226,54 грн. та здійснити
перерозподіл відповідно до звернень розпорядників коштів:
Загальний
Спеціальн
КПКВК
фонд
ий
фонд
МБ
Назва розпорядників коштів, коду класифікації
сума,грн.
сума,грн.
Міська рада м.Бурштин
Організаційне,
інформаційно-аналітичне
та
матеріально-технічне забезпечення діяльності -70839,60
обласної ради, районної ради, районної у місті
0110150 ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
0110180 Інша діяльність у сфері державного управління
Централізовані заходи з лікування хворих на
0112144 цукровий та нецукровий діабет
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок
коштів на оздоровлення
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
0113140 катастрофи)
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
0116020 послуги
0116030 Організація благоустрою населених пунктів
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
0116090 господарства
0117693 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
0117461 місцевого бюджету
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки
0118220 місцевого значення
0118420 Інші заходи у сфері засобів масової інформації
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
0112010 населенню

-1288,00
29104,73

-8200,00

-6153,45
-38345,86
-8712,00

34625,00

-50300,00
-335000,00
-114190,00

-11123,20
-5000,00
-1295,90

0112143
0611010

0611020
0611161
0611162

0810160
0813242
1010160

1011100
1014082
3710160

3708700

Програми і централізовані заходи профілактики
ВІЛ-інфекції/СНІДу
Відділ освіти і науки
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
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
Відділ культури
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних
територіальних громадах
Надання спеціальної освіти мистецькими
школами
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Фінансовий відділ
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних
територіальних громадах
Резервний фонд
ВСЬОГО

1295,90

-614301,67

-1016938,21
-33486,84
+1763,92

+32192,88
-9778,00

+5108,75
+22507,30
-7212,00

+40823,71
-18484,00
-1827551,54

-355675,00

При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму
355675,00грн.
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 постійну комісію міської ради з питань
фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та
міжнародного співробітництва (Тетяна Сенчина) .

Міський голова

Василь Андрієшин

