
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від  29 червня 2021 року                                                                                        № 01/14-21  

    

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 питань  фінансів, 

бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва,  міська рада 

вирішила: 

 

1.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету: 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальн

ий фонд 

сума,грн. 

  Міська рада   

 

0110180 

 

«Інша діяльність у сфері державного 

управління» (Програма про Фонд міської 

ради на виконання депутатських повноважень 

на 2021-2025 роки) 21857,14 

-21857,14 

 

 

КНП «Бурштинська центральна міська 

лакарня  

 

 

0112010 

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню(капітальний ремонт 

полового відділення КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської 

області(співфінансування)  

-76960,00 

 

0112152 

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я (комплексна Програма «Здоров’я 

населення Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025роки», 

придбання медикаментів ) +76960,00 

 

 

0110150 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті -647550,00 

 



ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління 

Програма фінансового забезпечення 

представницьких витрат та інших видатків, 

пов’язаних з діяльністю Бурштинської міської 

ради на 2021-2025 роки (послуги з 

одноразового харчування+20000,00грн. 

 

Програма фінансового забезпечення апарату 

управління Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області на 2021-2025 рр 

(зменшити призначення по п. «Первинні 

засоби пожежогасіння та їх повірка-

3600,00грн. та спрямувати на виготовлення 

печаток та штампів для КП «Еко-

сервіс»+3600,00грн.)  

 +20000,00 

 

 

0118230 

Інші заходи громадського порядку та 

безпеки(програма «Безпечне місто 2021-2025 

роки Бурштинської міської територіальної 

громади»   розроблення робочого проекту на 

облаштування робочого проекту на 

облаштування світлофорного об’єкту на 

ділянці автомобільної дороги державного 

значення загального користування Н-09 

«Мукачево-Львів» км.356+790)  

+40000,00 

 

 

 

0112152 

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я (Програма фінансової підтримки 

КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня поточний ремонт електрообладнання 

рентгенкабінету 42006,00грн., ремонт 

електромережі кабінету МРТ 45544,00грн., 

влаштування системи вентиляції і 

кондиціонування в приміщенні приймального 

відділення 200000,00грн., Влаштування 

захисту від променевого навантаження на 

пацієнтів і обслуговуючого персоналу 

(обшивка стін свинцем) рентгенкабінету 

300000,00грн ) +87550,00 

+500000,00 

 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек -28000,00  

 

1010160 

Керівництво і управління у відповідній сфері 

у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах +28000,00 

 

 0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти -93900,00  

 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти(придбання 

шкільної документації+40000,00, закупівля 

запасних частин для ремонту шкільного 

автобуса +10000,00) +50000,00 

 

 3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету   +43900,00 



обласному бюджету (співфінансування  на 

придбання ноутбуків для педагогічних 

працівників комунальних закладів загальної 

середньої освіти та їх філій для організації 

дистанційного навчання, інших форм 

здобуття загальної середньої освіти з 

використанням технологій дистанційного 

навчання) 

   -445082,86 +445082,86 

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

445082,86грн. 

2.Відповідно до звернень КП «Житловик» та КП «Еко-сервіс Бурштинської міської 

ради» делегувати повноваження на виконання бюджетної програми «Програма благоустрою 

та розвитку комунального господарства міста Бурштин та села Вигівка на 2020-2022роки» на 

здійснення заходів по косінню міської території щодо забезпечення утримання в належному 

санітарно-технічному стані, що надаються на безоплатній основі, не реалізуються на ринку 

та не беруть участь у господарському  обороті . 

Внести наступні зміни за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів»: 

-зменшити бюджетні призначення по міській раді по «Програма соціально-економічного та 

культурного розвитку  Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» 

(косіння трави за територіями)» на суму 210950,00грн. 

- збільшити призначення по   «Програмі благоустрою та розвитку комунального 

господарства міста Бурштин та села Вигівка на 2020-2022 роки» КП 

«Житловик»+105475,00грн. , КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради»+105475,00грн. 

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

призначення головних розпорядників коштів  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 

 


