
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 02 лютого 2021 року                                                                                        № 01/8-21 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін  

до бюджету Бурштинської  

міської територіальної громади на 2021 рік 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні»,  

статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, міська рада 

вирішила: 

1. Відповідно до листів розпорядників коштів внести зміни до бюджету: 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд - 

сума, грн. 

Спеціальний 

фонд -  

сума, грн. 

  Міська рада м.Бурштин   

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління (Програми фінансового 

забезпечення апарату управління 

Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області на 2021-2025 рр.) 3567,00 

-3567,00 

 

0118420 

Міська програма «Відкрите місто - влада для 

людей» на 2021 рік -45000,00 

+45000,00 

 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету (капітальний 

ремонт доріг-3231090,00 грн., підсипка 

дороги на новому кладовищі 98000,00 грн.) +98000,00 

-3231090,00 

  Фінансовий відділ   

 

3719770 

Інші субвенції з місцевого бюджету 

(субвенція обласному бюджету для 

співфінансування об’єкту «Реконструкція 

приміщення приймального відділення 

Комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» 

під приймальне відділення екстренної 

(невідкладної допомоги) на вул.Шухевича,15  

3133090,00 



в місті Бурштин Івано-Франківської області) 

 

0115011 

«Проведення навчально-тренувальних зборів 

і змагань з олімпійських видів спорту» 

Міська цільова соціальна програма 

«Розвитку фізичної культури і спорту 

Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки» -238950,00 

 

  Відділ освіти   

 

0611020 

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти (для 

Бурштинської ЗОШ № 2  заробітна плата 

керівника гуртка з вільної боротьби, 

відрядні) +238950,00 

 

  ВСЬОГО +98000,00 -98000,00 

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

98000,00 грн. 

2. Частину залишку спеціального фонду (екологічний податок) в сумі 45000,00 грн. 

спрямувати міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів» на «Забезпечення екологічного безперебійного збирання, перевезення, 

захоронення, утилізації ТПВ по населених пунктах Бурштинської міської територіальної 

громади: с.Бовшів, с.Демянів, с.Задністрянське, с.Насташин, с.Коростовичі, с.Слобода. 

3. Фінансовому відділу (О.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 

 


