
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від  30 липня 2021 року                                                                                        № 02/16-21  

    

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. Врахувати в доходах загального фонду бюджету: 

1.1. За ККД 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету» в сумі 247000,00грн та спрямувати міській раді за КПКВКМБ 0112144 

«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет». 

1.2. За ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» та спрямувати: 

1.2.1. Міській раді для поточного ремонту спортивного майданчика зі штучним покриттям в 

с.Дем’янів Бурштинської територіальної громади +27000,00грн.за КПКВКМБ 0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів» 

1.2.2. Відділу культури для придбання комп’ютерної техніки для відділу культури, туризму 

та зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради +40000,00грн. за КПКВКМБ 1010160 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах» 

1.2.3. Відділу освіти (Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст.№3 ) для зміцнення матеріально-технічної 

бази Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст.№3 в м.Бурштині Бурштинської міської територіальної 

громади(придбання мат-татамі)+9000,00грн. за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти». 

2. Відповідно до переліку проектів переможців програми Громадській 

бюджет(бюджет участі) Бурштинської міської територіальної громади у 2021 році(протокол 

№5 засідання Координаційної ради з питань громадського бюджету Бурштинської міської 

ради) здійснити перерозподіл коштів:           

 

              

 



 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальни

й фонд 

сума,грн. 

Спеціальний 

фонд 

сума,грн. 

  Міська рада   

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління (програма «Громадський 

бюджет(бюджет участі) Бурштинської міської 

міської територіальної громади на 2021-

2025роки) 

-

990000,0

0 

 

 

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 

160153,0

0 

255000,00 

 

0113140 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи) 54540,00 

 

  Відділ освіти   

 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

360637,0

0 

 

  Відділ культури   

 

1014060 

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів 

159670,0

0 

 

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

255000,00грн. 

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

 

КПКВК

МБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

сума,грн. 

  Міська рада   

 

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» 

-

466444,00 

 

 

0112152 

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 

(Програма фінансової підтримки КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня 

поточний ремонт приміщення приймального 

відділення (кабінет КТ)) +32000,00 

 

 

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги(Програма фінансової підтримки 

комунальних підприємств  Бурштинської міської 

ради на 2021: 

 надання фінансової підтримки ПЖКГ 

с.Задністрянське (оплата праці з нарахуваннями 

91000,00, оплата електроенергії 8000,00) -99000,0 

 

 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів: 

-Придбання 200шт.прапорів-17000,00 

-виготовлення 25 кронштейнів та держаків для 175000,0 

39800,00 



прапорів+6000,00 

 -розміщення банерів на бігбордах, придбання 

клею+10000,00 

-придбання світлодіодної перетяжки 

6*15+29000,00 

- оплата праці з нарахуваннями 91000,00, оплата 

електроенергії 8000,00 (ПЖКГ с.Задністрянське) 

-Програма поводження з тваринами та 

регулювання безпритульних тварин на території 

Бурштинської міської ради на 2019-2021рр. 

+4000,00 

Поточний ремонт мереж вуличного освітлення по 

Алеї Шептицького в м.Бурштин+10000,00 

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення -

10000,00 

Капітальний ремонт освітлення від ТП-477 по вул. 

Волі в м.Бурштин Івано-Франківської області 

+49800,00 

 

0118420 

Інші заходи у сфері засобів масової інформації 

(програма «Відкрите місто-влада для людей» 

-виготовлення вітальних банерів +6000,00 

-ювілейний випуск газети «вісник Бурштинської 

громади» в кольорі (тираж 1000 

примірників)+10000,00  +16000,00 

 

  Відділ культури   

 

1014082 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 

Виготовлення 30 афіш формату А3+2000,00 

Гонорар запрошеному артисту/гурту +10000,00 

Придбання пластикових стільців +30100,00 +42100,00 

 

 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 

провулок Січових Стрільців в місті 

Бурштин+248274,00 

капітальний ремонт дорожнього покриття від 

вулиці Шухевича,6 до вул.С.Стрільців,27 в 

м.Бурштин Івано-Франківської області+270,00  

+248544,00 

 

0118230 

Інші заходи громадського порядку та безпеки 

(програма «Безпечне місто 2021-2025 ро 

Бурштинської міської територіальної громади» 

робочий проект «Нове будівництво світлофорного 

об’єкту на автомобільній дорозі загального 

користування державного значення Н-09 

Мукачево-Львів) -39726,00 

+39726,00 

 

0118340 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів  

-9000000,00 

  Фінансовий відділ   

 

3719740 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

природоохоронних заходів (надання субвенції 

Івано-Франківській міській територіальній 

громаді на проведення природоохоронних заходів  

+9000000,00 



) 

  Відділ освіти і науки   

 

0611010 

Надання дошкільної освіти               (Придбання 

меблів,співфінансування ДНЗ №2) 12000,00 

 

 

 ВСЬОГО 

-

328070,00 

+328070,00 

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

328070,00грн. 

 

4. Зменшити призначення за КПКВКМБ 0110180 «Інші діяльність у сфері державного 

управління» по Програмі «Про фонд міської ради на виконання депутатських повноважень 

на 2021-2025рр.»(кошти міського голови) в сумі 25000,00грн. та відповідно збільшити по 

відділу культури за КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи у галузі культури та мистецтва» по 

Програмі «Розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної громади на 2021-

2023рр.»(поточний ремонт сходів та площадки церкви у с.Тенетники). 

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

призначення головних розпорядників коштів  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 

 


