
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від  30 березня 2021 року                                                                                           № 04/10-21 

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 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 20000,00грн. 

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

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

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

направлення вільного залишку» в п.1: 

• суму на придбання крісел замінити  на «44000,00грн.»,  

• суму на придбання меблів замінити на  «24600,00грн.», 

• доповнити придбання бланків посвідчень 1400,00грн. 

• Поточний ремонт туалету адмінприміщення 49500,00грн. замінити на 

«Поточний ремонт побутового приміщення по вул. Січових Стрільців,4» -40466,00грн., 

придбання м/хв пічки -2035,00грн., придбання холодильника -6999,00грн. 

• суму передачі з загального фонду до бюджету розвитку збільшити на суму 

6999,00грн. 

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» (відповідно до Додатку). 

 

 



 

4. Відповідно до звернень розпорядників коштів внести зміни до бюджету: 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума, грн. 

Спеціальн

ий фонд 

сума, грн. 

  Міська рада м.Бурштин   

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління (Програма про Фонд міської ради 

на виконання депутатських повноважень на 

2021-2025 роки) -21749,00 

+21749,00 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління (Програма фінансового 

забезпечення апарату управління  

Бурштинської міської ради) -19550,00 

+19550,00 

 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

(очищення від снігу, пішохідних доріжок та 

посипання доріг) -98000,00 

 

 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету (очищення від снігу , 

пішохідних доріжок та посипання доріг) +98000,00 

 

 0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 

(Програма  «Безпечне місто 2021-2025 роки 

Бурштинської міської територіальної 

громади» встановлення у місті Бурштин біля 

пішохідних переходів фігурки школяра) -39600,00 

+39600,00 

  ВСЬОГО -80899,00 +80899,00 

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

80899,00грн. 

 5. Відповідно до рішення міської ради від 02 березня 2021 року № 21/9-21 «Про 

перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього середовища 

по Бурштинській міській раді на 2021 рік» здійснити перерозподіл коштів між 

розпорядниками 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Спеціальний фонд 

сума,грн. 

 Міська рада м.Бурштин  

0118340 

«Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів» 

-650000,00 

 Фінансовий відділ  

3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів для 3 ДПРЧ м.Галич УДСНС 

України в Івано-Франківській області 

+650000,00 

 ВСЬОГО 0,00 
 

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

призначення головних розпорядників коштів міського бюджету за програмною та 

економічною ознаками. 

7. 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 



                                                                                                                    Додаток  

                                                                                                                    до рішення міської ради 

                                                                                                                    від 30 березня 2021 року      

                                                                                                                    № 04/10-21 

 

 
                                                                                                          Додаток №7 

                                  до рішення міської ради 

                                  від 23 грудня 2021 року 

                                                                                                                              № 10/3-20 
 

Перелік установ і закладів, які з 01.01.2021 прийняті на фінансування  

з бюджету Бурштинської міської територіальної громади 
 

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 

 


