
                                                                                    
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від 28 січня 2022 року                                                                                             № 02/26-22 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін до бюджету 

Бурштинської міської територіальної  
громади на 2022 рік 

 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні», ст.78 

Бюджетного Кодексу України , враховуючи  рекомендації комісії з фінансів, бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва,  

міська рада 

вирішила: 
1. Врахувати в складі доходів спеціального фонду бюджету: 

1.1. Іншу субвенцію з обласного бюджету за ККД 41053900 в сумі 599600,00 грн. та 

спрямувати на виконання заходів регіональної цільової програми розвитку соціальної 

інфраструктури Івано-Франківської області на 2022-2025 роки: 

КПКВКМБ 
Назва розпорядників коштів, 

коду класифікації (назва об’єкту) сума, грн. 

 Міська рада  

0115011 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту 

Придбання спортивних тренажерів для Бурштинської міської 
територіальної громади 

400000,00 

 Відділ освіти і науки  

0611010 

Надання дошкільної освіти 

Капітальний ремонт (заміна вікон) приміщення закладу 
дошкільної освіти «Калинонька» села Задністрянське 
Бурштинської ТГ Івано-Франківського району Івано-

Франківської області 

+49900,00 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти 

Капітальний ремонт (заміна вікон) приміщення ліцею №2 в 
м.Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської 

+99800,00 



області +49900,00 

Капітальний ремонт (заміна вікон) приміщення ліцею №3 в 
м.Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської 
області +49900,00 

 Відділ культури  

1011080 

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 

Капітальний ремонт (заміна вікон) приміщення дитячої музичної 
школи в м.Бурштин Івано-Франківського району Івано-

Франківської області 

+49900,00 

 

1.2. Субвенцію з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів з обласного 

бюджету на суму 500000,00 грн. та спрямувати відділу освіти і науки за КПК 1018340 

«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» для проведення заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних 

процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території 

Бурштинського ліцею №3 в м.Бурштин Бурштинської міської територіальної громади (в тому 

числі виготовлення проектно-кошторисної документації). 

2. Внести зміни до бюджету, а саме: зменшити призначення по «Програмі фінансової 

підтримки комунальних підприємств Бурштинської міської ради на 2022 рік» (КП «Еко-

сервіс») по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 

4000000,00 грн. та відповідно збільшити за КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення 

функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні послуги». 

3. Частину залишку коштів  «Іншої субвенції з місцевих бюджетів» по спеціальному 

фонду, який склався на 01.01.2022 року в сумі 1498000,00 грн. спрямувати міській раді для 

придбання мікроавтобуса за КПКВКМБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій». 

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

призначення головних розпорядників коштів  за програмною та економічною ознаками. 

5. 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 

 


