
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 11 грудня 2020 року                                                                                      № 01/2-20 

м.Бурштин 

  

 

 

Про внесення змін  

до бюджету міста на 2020 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. Врахувати в доходах загального фонду бюджету міста: 

 

1.1.Субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду. 

закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок 

коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками за ККД41055200 в сумі 

834000,00грн. та спрямувати міській раді для КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» 

за КПКВКМБ 0112010  «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»   в сумі 

834000,00грн. (в тому числі видатки споживання 535000,00грн., видатки розвитку 

299000,00грн.).  

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 

299000,00грн. 

 

1.2.Субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітними потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за ККД 

41051200 в сумі 18700,00грн. та спрямувати відділу освіти та науки Бурштинської міської 

ради за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» . 

  



    2. Відповідно до звернень розпорядників коштів здійснити перерозподіл коштів по 

розпорядниках коштів: 

 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальн

ий фонд 

сума,грн. 

 

 

Міська рада 

 

 

1 

0113131 

Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної 

програми `Молодь України` (Міська цільова 

соціальна програма "Молодь Бурштина" на 

2017-2020рр) -20000,00 

 

0117130 

Здійснення заходів із землеустрою (Цільова 

програма у галузі розвитку земельних відносин 

на території Бурштинської міської ради на 

2017-2020 роки») -20000,00 

 

0117693 

Інші заходи, пов`язані з економічною 

діяльністю (Програма залучення інвестицій в 

економіку м.Бурштина на 2018-2020 рр.)  

-140000,00 

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги Програма фінансової 

підтримки комунального підприємства 

«Житловик» на 2018 – 2020 роки (оплата за 

електроенергію) +180000,00 

 

2 

0118230 

Інші заходи громадського порядку та безпеки 

(Програма  «Безпечне місто 2020-2025роки) 100000,0 

-100000,00 

3 

0110150 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті 

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

сільської рад -16722,00 

 

0113131 

Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної 

програми `Молодь України` (Міська цільова 

соціальна програма "Молодь Бурштина" на 

2017-2020рр) -19000,00 

 

0113140 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються 

за рахунок коштів на оздоровлення громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи) (Міська цільова соціальна 

програма "Оздоровлення і відпочинок дітей та 

учнівської молоді м.Бурштин та с.Вигвка на 

2018-2021 рр.) -15000,00 

 

0115011 

Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту (Міська 

цільова соціальна програма розвитку фізичної 

культури і спорту м.Бурштин та с.Вигівка на 

2018-2021рр) -12600,00 

 

0116090 

 

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства (Програма співфінансування 

заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоповерхових будинках м.Бурштин на -26134,00 

 



2020рік) 

0117610 

Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва (Програма розвитку малого і 

середнього підприємництва у місті Бурштин на 

2018-2020 роки) -2500,00 

 

0118220 

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення (Програма фінансування 

мобілізаційних заходів населення та заходів з 

територіальної оборони на 2019-2020 роки) -8044,00 

 

0117350 

Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації) ( 

Програма розроблення(оновлення) 

містобудівної документації території 

м.Бурштин на 2018-2020рр.) -100000,00 

 

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги Програма фінансової 

підтримки комунального підприємства 

«Житловик» на 2018 – 2020 роки (оплата праці 

з нарахуваннями +100000,00грн., оплата за 

технічне обслуговування ліфтів 

+100000,00грн.)) +200000,00 

 

4 

0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів» 

(придбання глибинного насосу). -39100,00 

+39100,00 

5 

0113242 

«Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» (Міська цільова 

програма соціального захисту і підтримки 

дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування, захисту їх житлових прав, 

попередження дитячої бездоглядності та 

безпритульності на 2016-2020 роки) -8200,00 

 

0113140 

«Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються 

за рахунок коштів на оздоровлення громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи)» (Міська цільова соціальна 

програма "Оздоровлення і відпочинок дітей та 

учнівської молоді м.Бурштин та с.Вигівка на 

2018-2021 рр.) +8200,00 

 

6 

0117461 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету» (розробка робочих 

проектів,експертиза)  

-4572,00 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

(придбання глибинного насоса-7900,00грн.  

Влаштування новорічних 

ялинок+12472,00грн.) +4572,00 

 

7 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

(придбання світлодіодних ламп та 

освітлювальних приладів) -32500,00 

 

0116015 

Забезпечення надійної та безперебійної 

експлуатації ліфтів (поточний ремонт ліфта 

Стефаника,17- 30000,00грн., повний технічний 

огляд,експертне обстеження ліфта Стефаника 

17) +32500,00 

 



8 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного управління 

(Програма фінансового забезпечення апарату 

управління Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області на 2019-2020 роки-

61000,00грн. 

Програма функціонування Центру надання 

адміністративних послуг м. Бурштина на 2019-

2020 роки-27000,00грн. 

Програма фінансового забезпечення на 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації, технічних завдань для виконання 

загально-будівельних робіт в м. Бурштин та с. 

Вигівка на 2019-2021р.-30000,00грн.) -118000,00 

 

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги Програма фінансової 

підтримки комунального підприємства 

«Житловик» на 2018 – 2020 роки (оплата за 

електроенергію) +180000,00 

 

 Відділ освіти та науки  
 

0611010 Надання дошкільної освіти -56000,00 
 

0611020 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами)) -6000,00 

 

Міська рада (КНП «Бурштинський ЦПМСД») 

9 

 

0112111 

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги -12000,00 

 

0112112 

Первинна медична допомога населенню, що 

надається фельдшерськими, фельдшерсько-

акушерськими пунктами -2000,00 

 

0112142 

Програми і централізовані заходи боротьби з 

туберкульозом -602,18 

 

0112143 

Програми і централізовані заходи 

профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу -113,20 

 

0112152 

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я +14735,38 

 

Відділ соціального захисту населення 

10 

0810160 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

об`єднаних територіальних громадах +113096,49 

 

0813032 

Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв`язку -12813,23 

 

0813090 

Видатки на поховання учасників бойових дій 

та осіб з інвалідністю внаслідок війни -12691,00 

 

0813160 

Надання соціальних гарантій фізичним особам, 

які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги -3951,01 

 

0813180 

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни 

і праці, військової служби, органів внутрішніх -43054,00 

 



справ та громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) на оплату 

житлово-комунальних послуг 

0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення -40587,25 

 

Відділ освіти та науки 

11 

0610160 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

об`єднаних територіальних громадах +62437,16 

 

0611150 

Методичне забезпечення діяльності закладів 

освіти -8295,63 

 

0611010 Надання дошкільної освіти -54141,53  

 
 РАЗОМ +205472,00 

-205472,00 

 

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

205472,00грн.  

 

3.«Частину залишку коштів загального фонду  в сумі 1249469,80 грн.  спрямувати 

міській раді: 

3.1.На фінансування «Програми фінансової підтримки комунального підприємства 

«Житловик» на 2018 – 2020 роки» за КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги» в сумі 992667,00грн.(в тому числі  оплата за спожиту електроенергію 

для ТОВ «Прикарпатенерготрейд»-600000,00грн., оплата праці -392667,00грн.). 

3.2. На фінансування програми  благоустрою та розвитку комунального господарства 

міста Бурштин і села Вигівка на 2020-2022 роки за КПКВКМБ 0116030 “ «Організація 

благоустрою населених пунктів»» в сумі 200000,0 грн. 

3.3. Придбання та монтаж святкової ілюмінації для міста Бурштин до святкування 

новорічних та різдв'яних свят по алеї Андрея Шептицького за КПКВКМБ0116030 “ 

«Організація благоустрою населених пунктів» в сумі 49990,00грн. 

3.4.На підготовку міста до святкових заходів в частині підрядних робіт по 

благоустрою (влаштування новорічних ялинок (2 штуки) в м. Бурштин) за КПКВКМБ 

0116030  «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі 6812,80грн. 

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

призначення головних розпорядників коштів міського бюджету за програмною та 

економічною ознаками. 

5.Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії міської ради 

з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 

 

 


