
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 29 жовтня 2021 року                                                                                        № 02-20/21  

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 наступні 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 

-36000,00 

 

 

 

0113242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення(Програми 

підтримки сім’ї, дітей та молоді з 

інвалідністю, забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на 2021-2025 

роки) -50000,00 

 

 

0113140 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи) -25000,00 

 

 

0116030 

Організація благоустрою населених 

пунктів(виготовлення табличок для графіків 

руху автотранспорту та старостинських 

округів) +5000,00 

 

 

0117130 

Здійснення заходів із землеустрою (придбання 

системного блоку) -8300,00 

+8300,00 



 

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 -39696,92 

 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління (Програми фінансового 

забезпечення апарату управління 

Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області на 2021-2025 рр. 

Придбання електронної системи 

документообігу) -100000,00 

 

 

0112010 

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню(оплата енергоносіїв) +55000,00 

 

 

0115011 

Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту(програма 

«Розвитку фізичної культури і спорту 

Бурштинської міської територіальної громади 

на 2021-2025роки) -4000,00 

 

 

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» +4000,00 

 

 

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 на поворотній 

основі(до 31.12.2021року) 

 «Житлово-експлуатаційне господарство 

Бурштинської міської ради») +100000,00 

 

 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету(капітальний 

ремонт доріг)  

-2000000,00 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління (Програми фінансового 

забезпечення апарату управління 

Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області на 2021-2025 рр. 

Придбання електронної системи 

документообігу) -79788,24 

 

 

0116015 

Забезпечення надійної та безперебійної 

експлуатації ліфтів(експертна оцінка і 

технічний огляд ліфтів) 

+63401,00 

 

 

 

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги (Програма фінансової +6015,71 

 



підтримки комунальних підприємств  

Бурштинської міської ради на 2021: надання 

фінансової підтримки ПЖКГ с.Задністрянське 

6015,71грн.(нарахування на заробітну плату) 

 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

(послуги з наклеювання банерів на біг-борди) +2000,00 

 

 

0118420 

Інші заходи у сфері засобів масової 

інформації(Програма «Відкрите місто-влада 

для людей» створення офіційних сайтів КП 

«Житловик»,КП Еко-сервіс»,КП «ЖЕГ» +8000,00 

 

  Відділ освіти і науки   

 

0611010 

Надання дошкільної освіти(оплата праці з 

нарахуваннями-1045000,00грн.,оплата 

енергоносіїв 256900,00грн.) +1301900,00 

 

 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (оплата 

енергоносіїв) +643100,00 

 

 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти(Бурштинський 

ліцей №2 , Громадський бюджет -150000,00, 

Бурштинський ліцей №3-86400,00грн.) -236400,00 

+236400,00 

 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

Бурштинський ліцей №2-17245,00грн. 

Бурштинський ліцей №3-18163,43 грн. 

Бовшівська гімназія-3875,02грн. 

Задністрянський ліцей-785,00грн. +40068,45 

 

 

0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти 

-83000,00 

 

 

 

0611141 

Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти +83000,00 

 

  Відділ соціального захисту населення   

 

0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення (виплати ОУН 

УПА) -54000,00 

 

 

0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення (виплати до дня 

людей похилого віку) +25000,00 

 

 

0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення(Програма 

соціальної підтримки сімей загиблих і 

постраждалих під час масових акцій 

громадського протесту в період з 21 

листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, 

учасників бойових дій, осіб які перебувають 

чи перебували у складі  добровольчих 

формувань, що утворилися для захисту 

незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, та інших громадян, які 

залучалися і брали безпосередню участь в 

Антитерористичній операції та операції 

Об′єднаних сил в районах її проведення на 

2021-2025 роки Бурштинської  міської +140000,00 

 



територіальної громади ) 

  Відділ культури   

 

1010160 

Керівництво і управління у відповідній сфері 

у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах +40000,00 

 

 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек -40000,00  

 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -5000,00  

  ВСЬОГО +1755300,00 -1755300,00 

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

1755300,00 грн. 

2. Врахувати в доходах спеціального фонду бюджету: 

2.1. Субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення централізованою подачею кисню 

ліжкового фонду закладів охорони здоров`я, які надають стаціонарну медичну допомогу 

пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVTD-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2 за ККД 41057000 в сумі 2073182,00 грн. та спрямувати міській раді для КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня» за КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна 

стаціонарна медична допомога населенню». 

2.2. За ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» субвенцію з бюджету 

Івано-Франківської міської територіальної громади  в сумі 2500000,00 грн. та спрямувати 

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

заходів щодо соціально-економічного розвитку територій». 

3. Делегувати повноваження КП «Еко-сервіс Бурштинської міської ради» на виконання 

Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Бурштин та села 

Вигівка на 2020-2022 роки» на здійснення заходів «Виправлення профілю доріг 

автогрейдером» в м.Бурштин та с.Вигівка та внести зміни до бюджету: за КПКВКМБ 

0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету» зменшити бюджетні призначення по міській раді по 

Програмі соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки (п.Виправлення профілю доріг автогрейдером)  

на суму 16000,00 грн. та відповідно збільшити за КПКВКМБ 0116030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» по КП «Еко-сервіс Бурштинської міської ради»    

+16000,00 грн. 

4. Кошти субвенції виділених на соціально-економічний розвиток  відповідно до п.4.2.2 

рішення міської ради  від 30 вересня 2021 року №01/19-21 «Про внесення змін до бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік» в сумі 2000000,00 грн. 

спрямувати на «Проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, направлених 

на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до 

допустимого рівня їх негативного впливу по вул. Будівельників в м. Бурштин Івано-

Франківського району Івано-Франківської області (капітальний ремонт). 
 

5. Відповідно до рішення міської ради від 30 вересня 2021 року № 22/19-21 «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: 

5.1. Зменшити призначення по міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні 

заходи за рахунок цільових фондів» на суму 595877,00 грн.  

5.2. Збільшити призначення по відділу культури за КПКВКМБ1018340 

«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на суму 595877,00 грн. для 

фінансування наступних заходів: 

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: 

- Старомартинівського клубу в селі Старий Мартинів, вул. Польова,1,  49943,00 грн. 

- Юнашківського клубу в селі Юнашків, вул. І. Кліща,1А, 177540,00 грн. 



Заходи з озеленення: 

      -     Старомартинівський клуб в селі Старий Мартинів, вул. Польова,1 49603,00 грн. 

-  Церква Преображення Господнього по вул. Шевченка, 69, в селі Сарники     

49500,00 грн. 

-  Церква Архистратига Михаїла по вул. Центральна, 10, в селі Діброва,49500,00 грн. 

-  Церква Зіслання Святого Духа по вул. Шевченка, 29, в селі Бовшів 49959,00 грн. 

Розроблення технології, організація виробництва та застосування матеріалів, використання 

методів та впровадження технологій, що забезпечують запобігання виникненню, зниження 

рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря: 

- Проведення ресурсозберігаючих заходів - утеплення фасаду стін Юнашківського 

клубу по вул. І.Кліща, 1, А в с. Юнашків   169832,00 грн. 

 6. Внести зміни в рішення міської ради від 30 вересня 2021 №01/19-21 «Про внесення 

змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме  п.9 

вилучити. 

7. Внести зміни в рішення міської ради від 21 травня 2021 року № 05/12-21 "Про 

надання субвенції ", а саме: п.1.2. доповнити: для фінансування природоохоронного заходу: 

"Будівництво очисних споруд глибокого біологічного очищення стічних вод 

продуктивністю 500м куб/добу в м. Галич (урочище Дробілка) Івано-Франківської області". 

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

призначення головних розпорядників коштів  за програмною та економічною ознаками. 

9. 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 

 


