
Проєкт РІШЕННЯ 
 

Від 12 березня 2021 року                                                                                            № 2608 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін до бюджету 

Бурштинської міської територіальної  

громади на 2021 рік 

 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні»,  ст.78  

Бюджетного Кодексу України, враховуючи рекомендації комісії з фінансів, бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва,  

міська рада 

вирішила: 
 

1. Відповідно до розпорядження міського голови від 04.03.2021 № 98 «Про виділення 

коштів» внести наступні зміни до бюджету: 

по фінансовому відділу за КПКВКМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» 

зменшити призначення на суму 20000,00 грн. 

по міській раді за КПКВКМБ 0118775 «Інші заходи за рахунок коштів резервного 

фонду місцевого бюджету» збільшити на суму 20000,00 грн. 

2. Внести зміни в рішення міської ради від 15 січня 2021 року № 01/6-21 «Про 

направлення вільного залишку»: в п.1 суму «5566445,37 грн.» замінити на «5565945,37 грн.», 

суму на придбання крісел замінити  на «49500,00 грн.». 

3. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 668 та листа 

Міністерства фінансів України від 25.02.2021 № 05210-16-6/6248 доповнити рішення міської 

ради від 23 грудня 2021 року № 10/3-20 «Про бюджет Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021 рік» додатком № 7 «Перелік установ і закладів, які з 01.01.2021 прийняті на 

фінансування з бюджету Бурштинської міської територіальної громади». 

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

призначення головних розпорядників коштів міського бюджету за програмною та 

економічною ознаками. 

5. 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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проєкту: 

Начальник фінансового відділу 

Ольга Петровська 

______________________2021р. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник  

загального відділу 

Марія Яцик 

_______________________2021р. 

 

Перший заступник  

міського голови 

Ростислав Стасько 

_______________________ 2021р. 

 

Начальник юридичного відділу 

Марія Михайлишин 

 

________________________2021р. 

 

Секретар ради 

Роман Іванюк 

_________________________2021р. 

 

                                                                                                                   

 



                                                                                                                       Додаток № 7 

                                                                                                                      до рішення міської ради 

           

Перелік установ і закладів, які з 01.01.2021 прийняті на фінансування  

з бюджету Бурштинської міської територіальної громади 
 

№ 

п\п 

Назва установи, закладу 

 Установи галузі "Освіти" 

 Бовшівський дошкільний навчальний заклад ясла - садка «Сонечко» 

 Дем’янівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Сонечко» 

 Задністрянський дошкільної навчальний заклад ясла-садок «Калинонька» 

 Насташинський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» 

 Задністрянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бурштинської міської ради 

Івано- Франківської області 

 Бовшівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бурштинської міської ради Івано- 

Франківської області 

 Дем’янівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бурштинської міської ради Івано- 

Франківської області 

 Насташинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бурштинської міської ради Івано- 

Франківської області 

 Новомартинівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад» Бурштинської міської ради Івано - 

Франківської області 

 Слобідський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» Бурштинської міської ради Івано- Франківської 

області 

 Старомартинівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бурштинської міської ради 

Івано- Франківської області 

 Юнашківська початкова школа Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області 

 Сарниківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області 

 Установи галузі "Культура" 

 Музей «Визвольнних змагань» (Код ЄДРПОУ 33278690) 

 Бібліотека – філіал с.Дем’янів 

 Бібліотека – філіал с.Насташине 

 Бібліотека – філіал с.Старий Мартинів 

 Бібліотека – філіал с.Слобода 

 Бібліотека – філіал с.Куничі 

 Бібліотека – філіал с.Куропатники 

 Бібліотека – філіал с. Коростовичі 

 Бібліотека – філіал с.Озеряни 

 Бібліотека – філіал с.Новий-Мартинів 

 Бібліотека – філіал с.Різдвяни 

 Бібліотека – філіал с.Тенетники 

 Бібліотека – філіал с.Бовшів 

 Будинок культури с.Бовшів 

 Будинок культури с.Демянів 

 Клуб с.Коростовичі 

 Клуб с.Куропатники 



 Будинок культури с.Насташине 

 Клуб с.Куничі 

 Клуб с.Новий Мартинів 

 Клуб с.Озер’яни 

 Клуб с.Різдвяне 

 Клуб с.Слобода 

 Клуб с.Старий Мартинів 

 Будинок культури с.Тенетники 

 Будинок культури с.Задністрянськ 

 Установи галузі «Соціальний захист» 

 Бурштинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями «Довір’я» 

 Установи галузі «Охорони здоров’я» (в частині енергоносіїв) 

 Бовшівська амбулаторія загальної практики –сімейної медицини 

 Задністрянська амбулаторія загальної практики –сімейної медицини 

 Фельдшерсько – акушерський пункт с.Дем’янів 

 Фельдшерсько – акушерський пункт с.Тенетники 

 Фельдшерсько – акушерський пункт с.Новий Мартинів 

 Фельдшерсько – акушерський пункт с.Старий Мартинів 

 Медичний пункт тимчасового базування с.Різдвяни 

 Фельдшерсько – акушерський пункт с.Насташине 

 Медичний пункт тимчасового базування с.Куничі 

 Фельдшерсько – акушерський пункт с.Коростовичі 

 Фельдшерсько – акушерський пункт с.Куропатники 

 Фельдшерсько – акушерський пункт с.Озеряни 

 Фельдшерсько – акушерський пункт с.Слобода 

 

 

 

Секретар ради                    Роман Іванюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення «Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади  на 2021 рік» 

 

від 12 березня 2021                                                                                             № 2608  

 

Фінансовий відділ Бурштинської міської ради 

 

1.Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Для забезпечення дотримання вимог Бюджетного кодексу України, нормативно-правових 

актів Міністерства фінансів України   виникла необхідність внесення змін до рішення «Про 

бюджет Бурштинської міської територільної громади на 2021 рік» та підготовки  

відповідного проєкту рішення. 

 

2. Мета і завдання підготовки проекту рішення. 

Метою підготовки проекту рішення є внесення змін до рішення «Про бюджет Бурштинської 

міської територільної громади на 2021 рік» 

 
3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

3.1. Бюджетний кодекс України. 

3.2. Рішення міської  ради від 23 грудня 2020 року № 10/3-20 «Про бюджет Бурштинської 

міської територільної громади на 2021 рік». 

 
4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження 

рішення. 

Прийняття проекту рішення «Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021 рік» сприятиме правовому врегулюванню затвердженого 

бюджету Бурштинської міської територіальної громади та проведених змін до розпису  

бюджету. 

 
Доповідач: начальник фінансового  відділу О.Петровська 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                           Ольга Петровська 

 


