
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від  30 вересня 2021 року                                                                                        № 01/19-21  

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. Внести зміни в рішення міської ради від 27 серпня 2021 року № 01/18-21 «Про 

внесення змін до бюджету Бурштинської територіальної громади на 2021 рік»: 

 - в п.1 кошти у сумі 20500,00 грн. спрямувати на відділ освіти на співфінансування для 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «НУШ» на закупівлю 

засобів навчання та обладнання (крім комп’ютерного) видатки розвитку за КПКВКМБ 

0611181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа». 

- в п.5.1.2.КПКВКМБ 0611021 замінити на 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» та доповнити 

«При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 184300,00 

грн.». 

- п.6 доповнити «При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку 

на суму 25000,00 грн.».  
2. Відповідно до протоколу постійної комісії обласної ради з питань бюджету, 

соціально-економічного розвитку та інвестицій від 13.08.2021 № 13 зменшити бюджетні 

призначення за ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 40000,00 грн. по 

загальному фонду та  відповідно збільшити по спеціальному фонду і внести відповідні зміни 

по розпоряднику коштів. 

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

 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальний 

фонд 

сума,грн. 

  Міська рада   

 

0113140 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються 

за рахунок коштів на оздоровлення громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської -17368,00 

 



катастрофи) Програма «Оздоровлення і 

відпочинку дітей та учнівської молоді 

Бурштинської міської територіальної громади 

на 2021-2025 роки» 

 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

(Програма соціально-економічного та 

культурного розвитку Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки 

облаштування спортивного майданчика по 

вул.Міцькевича) 17368,00 

 

 

0115011 

Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту -18000,00 

+18000,00 

 

0115011 

Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту Програма 

«Розвитку фізичної культури і спорту 

Бурштинської міської територіальної громади 

на 2021-2025 роки» -88600,00 

 

 

0115062 

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні (програма 

фінансової підтримки громадської організації 

«Бурштинська міська федерація футболу» на 

2021 рік) +88600,00 

 

 

0115011 

Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту Програма 

«Розвитку фізичної культури і спорту 

Бурштинської міської територіальної громади 

на 2021-2025 роки» -20000,00 

 

 

0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів» 

(оформлення локацій старостинських округів 

та транспортні витрати до Дня міста -50000,00 

 

 

0110180 

«Інша діяльність у сфері державного 

управління» фінансування Програми 

фінансового забезпечення нагородження 

відзнаками та грошовими винагородами на 

суму 70000,00 грн. (нагородження стронгменів 

до Дня міста на суму 20000,00грн., 

нагородження старостинських округів на суму 

50000,00грн.) +70000,00 

 

 

0116020 

«Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги» по КП «Житловик» для 

оплати за розподіл електричної енергії. +200000,00 

 

 

0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів» 

по «Еко-сервіс Бурштинської міської ради» -200000,00 

 

 

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги(ЕКО-сервіс) -36000,00 

+36000,00 

 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

(Програма соціально-економічного та 

культурного розвитку Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки -21000,00 

 



п.Придбання світлодіодних ламп та 

освітлювальних приладів) 

 

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги»для КП «Еко-Сервіс 

Бурштинської міської ради»для придбання 

світлодіодних ламп вуличного освітлення +21000,00 

 

 

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги(КП «Житловик») +500000,00 

 

 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

Капітальний ремонт доріг -500000,00грн.  

-500000,00 

 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

Капітальний ремонт доріг -30000,00грн. 

Облаштування пішохідних переходів біля 

закладів освіти+30000,00грн. +30000,00 

-30000,00 

 

0118220 

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення «Програма фінансування 

мобілізаційних заходів населення та заходів з 

територіальної оборони на 2021-2023роки»  -10000,00 

 

 

0118230 

Інші заходи громадського порядку та безпеки 

(Програма «Безпечне місто 2021-2025 роки 

Бурштинської міської територіальної громади 

для придбання і встановлення 2 жорстких 

дисків) +10000,00 

 

 

0118420 

Інші заходи у сфері засобів масової 

інформації(програма «Відкрите місто-влада 

для людей» п.2підготовка  та показ 

інформаційних відеоматеріалів на 

телебаченні» +16000,00 

 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління(Програма  фінансового 

забезпечення представницьких витрат та 

інших видатків, пов’язаних з діяльністю 

Бурштинської міської ради на 2021-2025 роки) +5000,00 

 

 

0117610 

Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва -5000,00 

 

 

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 -507964,05 

 

 

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 +7536,05 

 



фінансової підтримки ПЖКГ с.Задністрянське, 

оплата електроенергії) 

 

0116030 

«Організація благоустрою населених 

пунктів»для проведення  технічної 

інвентаризації та паспортизації дитячих 

майданчиків по вул.Міцкевича(паркова зона) у 

м.Бурштин та по вул.Л.Українки у с.Дем’янів +10000,00 

 

  Відділ освіти і науки   

 

0611010 

Надання дошкільної освіти(продукти 

харчування) +250000,00 

 

 

0611010 

Надання дошкільної освіти 

(Придбання матеріалів для поточного ремонту 

огорожі Бурштинського ЗДО №1-12563,00грн. 

Придбання оргтехніки для ДНЗ 

№1+20000,00грн.поточні видатки 6000,00, 

капітальні видатки 14000,00) -6563,00 

+14000,00 

     

 

0611141 

Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти ( придбання пального для довозу 

дітей+100000,00грн. 

Програмне забезпечення+7200,00грн. 

Страхування автотранспорту +3524,00грн., 

проведення технічного контролю 

транспортних засобів+3100,00грн.,профільне 

навчання медсестри +3800,00 грн. +117624,00 

 

 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти(співфінансування 

проекту «Капітальний ремонт підлоги , стін і 

стелі спортивної зали Бурштинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області)  

-87000,00 

 

0611171 

Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію програми 

«Спроможна школа для кращих результатів а» 

(Бурштинський ліцей №2+87000,00грн., 

Бурштинський ліцей №3+41991,00грн.)   

+128991,00 

 

0611142 

Інші програми та заходи у сфері освіти. 

Програма розвитку освіти -17624,00 

 

  Відділ соціального захисту населення   

 

 0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення +40000,00 

 

  Відділ культури,туризму і зовнішніх зв’язків   

 

1014060 

 

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів 

( Для реалізації проекту «Громадський 

бюджет» -83250,00 

+83250,00 

 

  Фінансовий відділ   

 

3719770 

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція 

Галицькій МТГ для підвозу учнів 

Задністрянського ліцею) 35000,00 

 

  ВСЬОГО +336759,00 -336759,00 



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

336759,00грн. 

4.Врахувати в складі доходів бюджету: 

4.1.Загального фонду: 

4.1.1.за ККД 41034500 «Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» в сумі 

547474,00грн. та спрямувати міській раді на капітальний ремонт алеї Шептицького, в 

м.Бурштин Івано-Франківської області за КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних 

проектів в рамкх здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій». При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на 

суму 547474,00грн. 

4.1.2.за ККД 41032700 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію програми `Спроможна школа для кращих результатів`» в сумі 1156800,00 грн. та 

спрямувати відділу освіти і науки за КПКВКМБ 0611172 «Виконання заходів в рамках 

реалізації програми `Спроможна школа для кращих результатів` за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам» для: 

- Бурштинського ліцею №2 Бурштинської міської ради (Бурштинська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №2 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області)+780200,00грн. 

- Бурштинського ліцею №3 Бурштинської міської ради (Бурштинська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №3 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області)+376600,00грн. 

4.2.Спеціального фонду  

4.2.1.за ККД 41053900 «Інші субвенції місцевих бюджетів» з обласного бюджету в 

сумі 37544,40 грн. та спрямувати міській раді за КПКВКМБ0117130 «Здійснення заходів із 

землеустрою» для проведення робіт з поновлення  нормативно-грошової оцінки 

с.Коростовичі. 

4.2.2. за ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 2500000,00 грн. 

та спрямувати міській раді на соціально-економічний розвиток за КПКВКМБ 0117370 

«Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій». 

5.Відділу соціального захисту населення виділити матеріальну допомогу на лікування 

Бесазі Ользі Омелянівні в сумі 20000,00грн. та  Ляшеник  Ірині Ігорівні у сумі  20000,00грн.  

6.Внести зміни в п.1 рішення міської ради від 15 січня 2021 №01/6-21 «Про 

направлення  вільного залишку», а саме за КПКВКМБ 1017622 «Реалізація програм і заходів 

в галузі туризму та курортів» спрямувати на співфінансування  наступних проектів: 

- по загальному фонду 10000,00грн. «Облаштування відпочинкового комплексу «Садиба 

Гаймана»» ; 

- по спеціальному фонду 286000,00грн. «Створення туристично-екскурсійних об’єктів на 

березі ріки в релігійно-історичному центрі «Гора над Дністром»» (Облаштування 

цокольного приміщення відкритої сцени в релігійно-історичному центрі «Гора над 

Дністром» в селі Новий Мартинів Івано-Франківської області). 

7. Кошти субвенції виділених на соціально-економічний розвиток відповідно до  

п.5.2.1. рішення міської ради «Про внесення змін до бюджету Бурштинської територіальної 

громади на 2021 рік»  в сумі 2 000 000 ,00 грн. спрямувати  на придбання мікроавтобуса. 

8.Відповідно до рішення міської ради від 20 серпня 2021 №07/17-21 «Про внесення 

змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік» здійснити перерозподіл 

видатків: 

8.1.По міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів» зменшити призначення на суму 490290,50грн. 

8.2.По КНП «Бурштинська ЦМЛ» за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи 

за рахунок цільових фондів» збільшити на суму 17564,00грн. на фінансування заходів: 

- робочий проект: реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них по вул. Шухевича,15 

КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» (пологове відділення) 13564,00грн. 



- експертиза робочого проекту: реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них по вул. 

Шухевича,15 КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» (пологове відділення) 

4000,00грн. 

8.3. По відділу освіти за КПКВКМБ 0618340 «Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів» збільшити  на суму 277726,5грн.на фінансування заходів: 

- Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них в селі Юнашків, вул. Остаповича,10А, 

філія ліцею №2 187166,50 грн. 

- Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання 

розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх 

негативного впливу на території і об’єкти: вул. Ст.Бандери,56, ДНЗ №1 (ясла-садок) 

40760,00 грн. 

- Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них по вул. Коновальця,1 в м. Бурштин, 

ЗОШ №3 49800,00 грн. 

8.4. По фінансовому відділу за КПКВКМБ 3719740 «Субвенція з місцевого бюджету 

на здійснення природоохоронних заходів» для надання субвенції Галицькій міській 

територіальній громаді для «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти: по вул.Шевченка в  

с.Крилос (для Галицького комунального підприємства «Капітальне будівництво»  на суму 

195000,00 грн. 

9. Зменшити призначення по фінансовому відділу за КПКВКМБ 3719740 «Субвенція 

з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів» для надання субвенції 

Галицькій міській територіальній громаді на суму 4000000,00грн. та відповідно збільшити 

по міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів». 

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

призначення головних розпорядників коштів  за програмною та економічною ознаками. 

11. 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 

 


