
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від  16 квітня 2021 року                                                                                             № 01/11-21 

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. Залишок коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету, що склався на 1 січня 2021 року у сумі 91251,17 грн. спрямувати відділу освіти і 

науки за КПКВКМБ 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами». При цьому збільшити передачу з загального фонду до 

бюджету розвитку на суму 6000,00 грн. 
 

2. Відповідно до розпорядження міського голови від 05.04.2021 № 173 «Про виділення 

коштів з резервного фонду» внести наступні зміни до бюджету: 

 по фінансовому відділу за КПКВКМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» 

зменшити призначення на суму 32448,00 грн. 

 по міській раді за КПКВКМБ 0118741 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів 

резервного фонду місцевого бюджету» збільшити на суму 32448,00 грн. 
 

3. Внести зміни в рішення міської ради від 23 грудня 2020 року № 10/3-20 «Про 

бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік»: 

3.1. В п.6 слова «зараховується до бюджету міста в розмірі 15 %» замінити на «зараховується 

до бюджету міської територіальної громади в розмірі 1%». 

3.2. Додаток № 7 «Перелік установ і закладів, які з 01.01.2021 прийняті на фінансування з 

бюджету Бурштинської міської територіальної громади» (затверджений рішенням міської 

ради від 30 березня 2021 року № 04/10-21 «Про внесення змін до бюджету Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021 рік»)  доповнити наступними установами: 

- Клуб с.Юнашків; 

- Клуб с.Сарники; 

- Клуб с.Діброва; 

- Бібліотека с.Юнашків; 

- Бібліотека с.Сарники; 



- Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини с. Діброва; 

- Фельдшерсько – акушерський пункт с.Сарники; 

- Фельдшерсько – акушерський пункт с.Юнашків. 
 

4. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по міській раді: 

 Зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 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» - 1100716,80 грн. 

 Збільшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету» +1100716,80 грн. («Капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці 

Шухевича,6 до вул. С.Стрільців,27 в м.Бурштин Івано-Франківської області»). 

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

1100716,80 грн. 
 

5. Частину вільного залишку загального фонду в сумі 37400,00 грн., який склався 

станом на 01.01.2021 року спрямувати міській раді на фінансування Програми фінансового 

забезпечення нагородження відзнаками та грошовими винагородами Бурштинської міської 

ради на 2021-2025 роки за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 

управління» +37400,00 грн. 
 

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

призначення головних розпорядників коштів 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 

 


