
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 24 грудня 2021 року                                                                                        № 02/25-21  

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.Збільшити дохідну частину загального фонду на суму 1 557 000,00грн. 

  Код Назва податку                                                           Зміни (+,-) 

11010100 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати -1 611 415,0 

11010200 

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами рядового і 

начальницького складу, що сплачується податковими 

агентами 189 100,0 

11010400 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших 

ніж заробітна плата -120 940,0 

11010500 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

фізичними особами за результатами річного декларування -133 000,0 

11020200 

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності 9 530,0 

13010200 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 

головного користування)  -25 645,0 

13030100 

Рентна плата за користування надрами для видобування 

інших корисних копалин загальнодержавного значення 7 590,0 

14021900 Пальне 380 000,0 

14031900 Пальне 1 100 000,0 



14040000 

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів  50 000,0 

18010100 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками 

об`єктів житлової нерухомості  -5 300,0 

18010200 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений  фізичними особами, які є власниками 

об`єктів житлової нерухомості 37 910,0 

18010300 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений  фізичними особами, які є власниками 

об`єктів  нежитлової нерухомості -147 245,0 

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками 

об`єктів нежитлової нерухомості  15 040,0 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб -850 000,0 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 915 300,0 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб -70 360,0 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 209 800,0 

18020100 

Збір за місця для паркування транспортних засобів, 

сплачений юридичними особами  120,0 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  49 230,0 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 907 450,0 

18050500 

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, 

у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків`  230 600,0 

21010300 

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань 17 010,0 

21080500 Інші надходження 10 750,0 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  7 690,0 

21081500 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів  16 800,0 

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 108 300,0 

22012600 

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень 2 100,0 

22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій   -20,0 

22090400 

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян 

України   430,0 

24060300 Інші надходження  22 110,0 

24062200 

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках 

державної та комунальної власності, які не надані у 

користування та не передані у власність, внаслідок їх 

самовільного зайняття, використання не за цільовим 

призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо 233 990,0 

31020000 

Надходження коштів від державного фонду дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння 75,0 

ВСЬОГО   1 557 000,0 



2.Збільшити видаткову частину на суму 1 557000,00грн та спрямувати розпорядникам 

коштів: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

 Міська рада  

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів  

Програми благоустрою та розвитку комунального господарства 

міста Бурштин і села Вигівка на 2020-2022 роки(оплата праці з 

нарахуваннями ) +500000,00 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету  

Поточний дрібний ремонт вул.Стуса (на ділянці від 

вул.Коновальця до вул.Данила Галицького в м.Бурштин, 

Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської 

області   +500000,00 

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 

(Послуги щодо складання енергосертифікату будівлі для 

об’єкту «Головного корпусу» КНП Бурштинська центральна 

міська лікарня» по вул.Р.Шухевича, буд.15 в місті Бурштин 

Івано-Франківської області 25000,00 +25000,00 

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) +32000,00 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти для забезпечення енергоносіями: 

Гімназія №1 КЕКВ 2271-41587,00 

Ліцей №2 КЕКВ 2271-45537,00 

Ліцей №3 КЕКВ 2271-67331,00 

Задністрянський ліцей КЕКВ 2271-260000,00 

Бовшівська гімназія КЕКВ 2271-14545,00 +429000,00 

0611010 Надання дошкільної освіти КЕКВ 2271 +51000,00 

0611141 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти КЕКВ 

2271 +20000,00 

 РАЗОМ 1557000,00 

 

3. Зменшити дохідну частину спеціального фонду на суму 250025,00 грн. 

  Код Назва податку                                                           Зміни (+,-

) 

33010100 

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 

які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 25 830,0 

33010200 

Кошти від продажу прав на земельні ділянки 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та прав на земельні -275 855,0 



ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки 

Крим 

ВСЬОГО   -250 025,0 

та відповідно видаткову частину за КПК КВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти»  на суму 250025,00 грн. 

4.Врахувати в складі доходів загального фонду бюджету іншу субвенцію за ККД 

41053900: 

4.1. з Івано-Франківського районного бюджету  в сумі 10000,00 грн. та спрямувати відділу 

освіти для Бурштинської гімназії №1 на здійснення заходів щодо розвитку спортивної 

інфраструктури за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти». 

4.2. з бюджету Дубовецької сільської територіальної громади в сумі 800000,00грн. та 

спрямувати на соціально-економічний розвиток міській раді для Поточного дрібного 

ремонту вул.Данила Галицького(на ділянці від вул.Проектна до повороту вул.Стуса) в 

м.Бурштин, Бурштинської територіальної громади, Івано-Франківської області за КПКВКМБ 

0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій». 

5.Зменшити обсяг субвенцій: 

5.1.З державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та 

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

за ККД 410550000 на суму 5404,54грн. та відповідно за бюджетними призначеннями по 

міській раді за КПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий 

та нецукровий діабет». 

5.2. З обласного бюджету за ККД 41053900 «Інші субвенції місцевим бюджетам » по 

загальному фонду на суму 56000,00грн.  та відповідно по відділу соціального захисту 

населення: 

За КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» 

по додаткових виплатах ветеранам ОУН-УПА  -31000,00 грн. 

За КПКВКМБ 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни» - 25000,00 грн. 

6.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   

0117130 

Здійснення заходів із землеустрою (Програма у 

галузі розвитку земельних відносин на території 

Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки) -1500,00 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління(Програма у галузі розвитку земельних 

відносин на території Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 

роки,передплата журналу) +1500,00 

 

0115011 

Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту -11512,00 

 

0116015 

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації 

ліфтів(проведення експертного обстеження , 

повного технічного та позачергового огляду ліфтів)  -8204,00 

 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

(Експертна  оцінка  комунального  майна-8000,00 

Вуличне освітлення сіл Озеряни і Слобода-880,00 

Косіння трави за територіями-14878,00 -7492,00 

-2984,00 



Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення-

2984,00 

Підготовка території до святкових новорічних 

заходів +16266,00) 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету (підсипка доріг по вул.Волі-

1659,00 

Підсипка доріг по вул.Сонячній,Яремчука-1661,00 -3320,00 

 

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 

(проведення технічної інвентаризації громадського 

будинку з господарськими (допоміжними) 

будівлями та спорудами по вул.Р.Шухевича,буд.15 

в місті Бурштин Івано-Франківської області з 

подальшим оформленням та видачею технічних 

паспортів з реєстрацією в будівельному реєстрі 

8000,00грн. +8000,00 

 

0113131 

Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної програми 

`Молодь України` -7700,00 

 

0113140 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи) +7700,00 

 

0118340 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів  

-48300,00 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

Поточний дрібний ремонт вул.Данила 

Галицького(на ділянці від вул.Проектна до 

повороту вул.Стуса)в м.Бурштин, Бурштинської 

територіальної громади, Івано-Франківської області -800000,00 

 

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, установ 

та організацій, що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні послуги(оплата праці 

з нарахуваннями) +800000,00 

 

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 +452416,14 

 

 Відділ освіти і науки   

0611010 

Надання дошкільної освіти 

Для проведення поточного ремонту у ДНЗ №2 +11512,00 

 

0611210 

Надання освіти за рахунок залишку коштів за 

субвенцією з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам -6500,00 

+6500,00 



з особливими освітніми потребами Гімназія №1 

0618340 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів Реконструкція каналізаційних мереж ДНЗ 

№3   

+48300,00 

 Відділ соціального захисту населення   

0810160 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах 

-102196,26 

 

 

0813032 

Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв`язку -17298,83 

 

0813180 

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і 

праці, військової служби, органів внутрішніх справ 

та громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-

комунальних послуг -5819,17 

 

0813160 

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам похилого 

віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги +5819,17 

 

0813160 

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам похилого 

віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги -370,27 

 

0813180 

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і 

праці, військової служби, органів внутрішніх справ 

та громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-

комунальних послуг -71102,86 

 

0813241 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення -21900,80 

 

 Відділ культури   

1010160 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах +14168,87 

 

1011080 

Надання спеціалізованої освіти мистецькими 

школами +21725,10 

 

1014030 Забезпечення діяльності бібліотек -131751,09  

1014040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок -5679,19  

1014060 

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 

закладів -86434,05 

 

1014081 

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва +7313,67 

 

1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -10909,00  

 Фінансовий відділ   

3710160 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах +39695,59 

 

3718710 Резервний фонд місцевого бюджету -87677,02  

 ВСЬОГО 0,00  



 

7.Відповідно до рішення міської ради від 29 жовтня 2021 року №14/20-21 «Про 

внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік внести  зміни до 

бюджету по розпорядниках: 

По міській раді зменшити призначення за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за 

рахунок цільових фондів» на суму 52894,00грн. 

По відділу освіти збільшити призначення за КПКВКМБ 0618340 «Природоохоронні заходи 

за рахунок цільових фондів» на суму 52894,00грн. для виготовлення робочого проекту 

«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 Бурштинського ліцею №3 в м.Бурштин Бурштинської 

територіальної громади(капітальний ремонт)-49654,00грн.,проведення експертизи 

кошторисної частини проектної документпції проекту об’єкта будівництва «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 Бурштинського ліцею №3 в м.Бурштин Бурштинської територіальної 

громади(капітальний ремонт 3240,00грн. 

8.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 «Придбання ялинки новорічної» та 

збільшити призначення за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

на суму 14000,00грн.  

9.Внести зміни в рішення міської ради від 20 серпня 2021 року №02/17-21 «Про 

внесення змін до бюджету Бурштинської територіальної громади на 2022 рік», а саме в 

додатку №2 цифру «8756000,00» в усіх рядках замінити на «9000000,00», цифру «244000,00» 

в усіх рядках вилучити. 

10.Зменшити бюджетні призначення по фінансовому відділу за КПКВКМБ 3718700 

«Резервний фонд» та відповідно збільшити за КПКВКМБ 3718600 «Обслуговування 

місцевого боргу» на суму 60000,00грн. 

11.Внести зміни в рішення міської ради від 25 листопада 2021 року №01/22-21 «Про 

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

саме в п.1.3. зменшити надходження по загальному фонду на суму 20000,00 та відповідно 

збільшити по спеціальному фонду, видатки на «Придбання комп’ютера та принтера  для 

Бурштинської міської бібліотеки для дітей  перенести з загального фонду до спеціального.  

 

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

призначення головних розпорядників коштів  за програмною та економічною ознаками. 

      13. 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 

 


