
 

 

 Проєкт РІШЕННЯ 
 

Від 26  травня 2021 року                                                                                         № 2772 

    

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.Внести зміни в п.4.3. рішення міської ради від 21 травня 2021 року №02/12-21 «Про 

внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме 

викласти в новій редакції: 

«за КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» в 

сумі 6000,00грн. для формування статутного капіталу комунального підприємства «Еко-сервіс 

Бурштинської міської ради»-3000,00грн., комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційного господарства Бурштинської міської ради»-3000,00грн. При цьому збільшити 

передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 6000,00грн.  

 Надати дозвіл міській раді здійснити перерахування коштів, передбачених в 

спеціальному фонді бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік по 

КТПКВК 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» (КЕКВ 3210) на 

поповнення статутних капіталів на розрахункові рахунки комунальних підприємств, відкриті 

в установах банків. 

Комунальним підприємствам використовувати кошти відповідно до фінансового плану 

підприємств на 2021 рік.  

2.Відповідно до рішення міської ради   «Про внесення змін в перелік природоохоронних 

заходів фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді 

на 2021 рік» внести зміни до  спеціального фонду бюджету  : 

2.1.По міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів» зменшити бюджетні призначення на суму 247264,00грн. 

2.2.По фінансовому відділу за КПКВКМБ 3719740 «Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення природоохоронних заходів» збільшити бюджетні призначення на суму 

247264,00грн. для надання субвенції обласному бюджету для влаштування зовнішніх 

каналізаційних мереж і споруд на них для реалізації проекту «Амбулаторія монопрактики 

сімейної медицини по вулиці Шевченка с. Старий Мартинів Галицького району нове 

будівництво». 

3.Внести зміни в п.2 рішення міської ради від 02.03.2021 №02/9-21 «Про внесення змін 

до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме: по КПКВКМБ 

3719770 «Інші субвенції» призначення викласти в такій редакції «субвенція Галицькій МТГ 

для Галицького територіального центру надання соціальних послуг на здійснення видатків для 

утримання самотніх людей та інвалідів 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. 

3.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. 

 

Юридичний відділ 

 

 

________________________2021р. 

 

Секретар ради 

Роман Іванюк 

_________________________2021р. 

 

  



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення «Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади  на 2021 рік» 

від        травня  2021  № 

 

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        О.Петровська 

 


