
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від  27 серпня 2021 року                                                                                        № 01/18-21  

    

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 звернень розпорядників коштів внести  зміни до бюджету: 

 

КПКВК

МБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальний 

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 -1047387,00 

 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного управління 

(Програма фінансового забезпечення апарату 

управління Бурштинської міської ради:оплата 

послуг інтернету+19550,00,закупівля бензину 

+50000,00) +69550,00 

 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління(програма про фонд міської ради на 

виконання депутатських повноважень на 2021-

2025 роки) -13000,00 

+13000,00 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління(програма фінансового забезпечення 

нагородження відзнаками та грошовими 

винагородами)нагородження до Дня міста, 

грамоти, статуетки 15000,00 

 

 

0116030 

Організація благоустрою населених 

пунктів(оформлення локацій старостинських 

округів та транспортні витрати до Дня міста 

+50000,00 76000,00 

 



Проведення конкурсу «Моє 

найкраще»+20000,00 

Розміщення банерів на біг-бордах, придбання 

клею+3000,00, виготовлення презентаційної 

розтяжки+3000,00, 

 

0113241 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення 

(Центр «Довір’я» ) +212024,00 

 

 

0115011 

Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту 

Міська цільова соціальна програма «Розвитку 

фізичної культури і спорту Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 

роки» 

 -60000,00 

 

 

0115062 

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні. 

Фінансова підтримка «Бурштинська міська 

федерація футболу» 

 +60000,00 

 

 

0115011 

Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту 

Міська цільова соціальна програма «Розвитку 

фізичної культури і спорту Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 

роки(проведення змагань до Дня міста- виступ 

стронгменів) +20000,00 

 

 

0116082 

Придбання житла для окремих категорій 

населення відповідно до законодавства 

(співфінансування на придбання у комунальну 

власність житла для надання в тимчасове 

користування внутрішньо переміщеним особам)  

+120000,00 

 

0117370 

 

 Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій 

 Програма «Залучення інвестицій в економіку 

Бурштинської ТГ на 2021-2025 роки »( 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації для інвестиційних проектів для 

оплати коригування кошторису за проектом 

«Термосанація будівлі головного корпусу КНП 

БЦМЛ ( реконструкція) за адресою Івано-

Франківська область, м.Бурштин , вул. 

Р.Шухевича 15».  

+48600,00 

 

 

0117693 

Інші заходи, пов`язані з економічною 

діяльністю 

Програма «Залучення інвестицій в економіку 

Бурштинської ТГ на 2021-2025 роки » 

(співфінансування проектів ДФРР)  

-48600,00 

 

0118110 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха 

«Комплексна цільова  програма  розвитку 

цивільного захисту м.Бурштин та с.Вигівка на 

2021-2025 р.»  +5933,00 

 



 

0118230 

Інші заходи громадського порядку та безпеки 

(Програма «Безпечне місто 2021-2025 роки 

Бурштинської міської територіальної громади 

для придбання і встановлення дорожніх знаків) +35000,00 

 

 

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  99000,00грн.(оплата праці з 

нарахуваннями 91000,00, оплата електроенергії 

8000,00) +99000,00 

 

 

0116030 

Організація благоустрою населених 

пунктів(.(оплата праці з нарахуваннями 

91000,00, оплата електроенергії 8000,00)ПЖКГ 

Задністрянське) -99000,00 

 

 

 

КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня»  

 

 

0112152 

 

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я (Програми розвитку та фінансової 

підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області на 2021 - 2025 роки)  

+110000,00 

  Відділ освіти і науки   

 

0611010 

Надання дошкільної освіти(придбання та 

перезаправка вогнегасників) +8500,00 

 

 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (придбання та 

перезаправка вогнегасників_ +13390,00 

 

 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (співфінансування 

для забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «НУШ» на закупівлю 

засобів навчання та обладнання ( крім 

комп’ютерного)  

+20500,00 

 

0611141 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти придбання та перезаправка 

вогнегасників_ +1110,00 

 

 

0611141 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти ( придбання пального) +4480,00 

 

  Відділ соціального захисту   

 

0813035 

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на залізничному 

транспорті +25000,00 

 

 

0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення ( виплати ОУН УПА) 

+54000,00 

 

 

  Відділ культури   

 

1017622 

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та 

курортів -40000,00 

 

 

1014082 

Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва(проведення заходів) +40000,00 

 



 

1014082 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 

Оренда сцени+50000,00 

Гонорар запрошеним артистам/гуртам+50000,00 

Виготовлення банерів, афіш+10000,00 

Друк грамот, придбання сувенірної продукції, 

винагород гран-прі для учасників фестивалю 

«Бурштинове намисто»+40000,00 

Транспортні витрати на перевезення 

колективів+5000,00 

Придбання квітів+1500,00 

Оплата лялькової вистави+7000,00 

Запрошення, сувенірна продукція (для 

запрошених гостей)+20000,00 

Феєрверк/вогняне шоу+10000,00 +193500,00 

 

  Фінансовий відділ   

 

3719770 

Інші субвенції з місцевого бюджету(обласному 

бюджету співфінансування на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова Українська школа» у 

2021 році   

63400,00 

  Міська рада   

 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

(співфінансування по програмі Громадський 

бюджет(безпечні та зручні зупинки в с.Дем’янів 

загальний фонд-95473,00 

Спеціальний фонд+95473,00 

Придбання світлодіодної перетяжки 

загальний фонд-29000,00 

Спеціальний фонд+29000,00)  -124473,00 

+124473,00 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного управління 

(Про затвердження Програми фінансового 

забезпечення представницьких витрат та інших 

видатків, пов’язаних з діяльністю Бурштинської 

міської ради на 2021-2025 роки) -49000,00 

 

 

0116071 

«Відшкодування різниці між розміром ціни 

(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що 

затверджувалися або погоджувалися рішенням 

місцевого органу виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування, та розміром 

економічно обґрунтованих витрат на їх 

виробництва» -250000,00 

 

 

0116020 

«Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги» для фінансування «Програми 

фінансової підтримки комунального 

підприємства  «Житловик» на 2021 рік»(оплата 

праці) +250000,00 

 

 

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 -1500,00 

 

 0116030 Організація благоустрою населених пунктів 1500,00  



(доставка та встановлення світлодіодної 

перетяжки «Прапор»   

  Відділ культури   

 

1014082 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 

(послуги з харчування) +49000,00 

 

  ВСЬОГО -451353,00 +451353,00 

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

451353,00грн. 

2. Внести зміни в п.3 рішення міської ради від 30 липня 2021 року №02/16-21 «Про 

внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік» в 

частині КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»  викласти в такій редакції 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці Шухевича,6 до вул.С.Стрільців,27 в 

м.Бурштин Івано-Франківської області+248544,00грн.». 

3. Внести зміни в рішення міської ради від 07 червня 2021 року №6/13-21 «Про 

внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік », а 

саме в п.2.2.1 назву об’єкту для бюджету Галицької міської територіальної громади 

викласти в такій редакції «для заходів з озеленення території Галицького територіального 

центру надання соціальних послуг, яке знаходиться за адресою с.Блюдники, 

вул.Галицька,18с, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області». 

4. Відповідно до рішення міської ради від 29.06.21 №21/14-21, від 30.07.21 №08/16-

21 «Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік» 

здійснити перерозподіл коштів між розпорядниками: 

  

 

КПКВК

МБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Спеціальний 

фонд 

сума,грн. 

  Міська рада  

 0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів -564040,00 

  КНП «Бурштинська ЦМЛ»  

 0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів +69140,00 

  Відділ освіти   

 0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів +98300,00 

  Відділ культури  

 0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів +396600,00 

 

5. Врахувати в доходах бюджету: 

5.1. Загального фонду: 

5.1.1. Субвенцію з обласного бюджету  за ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» в сумі 108000,00 грн.  та спрямувати відділу соціального захисту населення 

Бурштинської міської ради на додаткові виплати ветеранам ОУН_УПА за КПКВКМБ 

0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»+108000,0 

грн. 

5.1.2. Субвенцію за ККД 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі  405700,00 грн та спрямувати 

відділу освіти і науки  за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти»  на : 

                   підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізій 

(видатки споживання )   + 221400,00 грн. 

                    закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп’ютерного) + 

184300,00грн. 

 



5.2. Спеціального фонду: 

5.2.1.Субвенцію з бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади за ККД 

41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 2 000 000,00 грн. та спрямувати 

міській раді на соціально-економічний розвиток за КПКВКМБ 0117370  «Реалізація інших 

заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» 

6. Відповідно до змін до Програми соціально-економічного  та культурного 

розвитку Бурштинської міської територіальної громади внести наступні зміни до бюджету: 

по міській раді : 

за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»(заміна аварійних 

тепломереж по об’єктах)-25000,00грн. 

за КПКВКМБ 0116015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації 

ліфтів»(Капітальний ремонт ліфта по вул.О.Басараб(1п.))+25000,00грн. 

 

7. Відділу соціального захисту виділити кошти для надання матеріальної допомоги 

Баран Любомирі Михайлівні для лікування сина Барана Ігоря Степановича 2002р.н. в сумі 

15000,00грн. 

 

8. Здійснити перерозподіл коштів за КПКВКМБ 0116030 ««Організація благоустрою 

населених пунктів»», а саме:  зменшити призначення по КП «Житловик» у сумі 1129758,00 

грн. та спрямувати «Еко-сервіс Бурштинської міської ради». 

                     

9. Надати дозвіл на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок у ПАТ КБ 

«Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570 в сумі 1 000 000,00 (один мільйон ) гривень та 

надати повноваження директору КП «Житловик» Зіновію Шафрану на укладення та 

підписання необхідних документів, пов’язаних з отримання кредиту. 

10. Надати дозвіл на отримання кредиту у ПАТ АБ «Укргазбанк» код ЄДРПОУ 

23697280 в сумі 3 000 000,00 (три мільйони ) гривень та надати повноваження директору 

КП «Житловик» Зіновію Шафрану на укладення та підписання необхідних документів, 

пов’язаних з отримання кредиту. 

 

11. Фінансовому відділу (Ольга Петровська) внести відповідні уточнення у 

бюджетні призначення головних розпорядників коштів  за програмною та економічною 

ознаками. 

       

      12. 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 

 


