
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 26 січня 2021 року                                                                                               № 02/7-21 

м.Бурштин 

 

Про направлення вільного залишку 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні»,  п. 4 

ст. 14, ч.2.ст.57 та ч.9 ст.78  Бюджетного Кодексу України , враховуючи  рекомендації комісії 

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

міжнародного співробітництва, міська рада, 

вирішила: 

1. Частину вільного залишку в сумі 80992,00 грн., що склався станом на 01.01.2021, 

спрямувати: 

 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

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. 

Виготовлення печаток , штампів для старостинських 

округів та архівного відділу виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради - 28000,00 грн. 

Програмне забезпечення для відділу кадрів-

10942,00грн. 

Програмне забезпечення для загального відділу-

15000,00 грн. 53942,00 

  Відділ культури  

 

1014060 

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 

(розподіл газу) 1560,00 

  Фінансовий відділ  

 

3719770 

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція 

Галицькій міській територіальній громаді для 

забезпечення підвозу учнів Задністрянської ЗОШ І-ІІІ 

ст. на навчання у Галицькому МНВК та підвозу учнів  

на навчання до Задністрянської ЗОШ І-ІІІ ст. по 

маршруту «Поплавники-Задністрянськ-Поплавники» ) 25490,00 

  ВСЬОГО 80992,00 



 

2. Частину залишку спеціального фонду(екологічний податок) в сумі 150000,00 грн. 

спрямувати відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків за КПКВКМБ 1018340 

«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» в сумі 150000,00 грн., для 

співфінансування проєктів переможців. 

3. Частину залишку спеціального фонду бюджету (кошти , що надійшли від відшкодування 

втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва) в сумі 467151,65 грн. 

спрямувати міській раді для фінансування Програми у галузі земельних відносин на 

території Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» за КПКВКМБ 

0117130 «Здійснення заходів із землеустрою». 

4. Внести зміни до рішення міської ради «Про направлення вільного залишку» від 

15.01.2021року № 1/06-21, а саме:  

в п.1 слова «проведення аудиту в КП «Житловик» - 100000,00 грн. замінити на:  

«Проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності КП «Житловик» за 

період 2019-2020 років - 49000,00 грн.», «Розробка пропозицій і рекомендацій щодо 

оптимізації господарської діяльності КП «Житловик» - 49000,00 грн.», «Виготовлення 

печаток, штампів для старостинських округів та архівного відділу виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради - 2000,00 грн., 

в п.4 слова «оплата електроенергії - 1764494,00 грн., оплата праці працівникам 

КП«Житловик» - 4129000,00 грн.)» замінити на «оплата праці з нарахуваннями працівникам 

КП «Житловик» - 5893494,00 грн.». 

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

призначення головних розпорядників коштів міського бюджету за програмною та 

економічною ознаками. 

6. 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 

 


