
                                                                                    
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 25 лютого 2022 року                                                                                        № 01/28-22  

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

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 
фонд 

сума, грн. 

Спеціальн
ий 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(оплата енергоносіїв) 

+5000,00  

0116020 Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги(оплата енергоносіїв) 

-5000,00  

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) 

-500000,00  

0115062 Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні  
Програма фінансової підтримки Дитячо-

юнацького футбольного клубу «Бурштин» на 
2022 – 2024 роки+80000,00грн. 
Програма фінансової підтримки громадської 
організації «Федерація вільної боротьби міста 

+500000,00  



Бурштин» на 2022 рік+160000,00 

Програма фінансової підтримки громадської 
організації «Бурштинська міська федерація 
футболу» на 2022 рік+260000,00 

0117693 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 
(Програма залучення інвестицій в економіку 
Бурштинської міської територіальної громади на 
2021-2025 роки) 

+48000,00 -48000,00 

 КНП «Бурштинська ЦМЛ»   

0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 
(Програма «Здоров’я населення Бурштинської 
міської територіальної громади на 2021-2025 

роки» 

Спеціальний фонд(розробка робочого проекту за 
об’єктом «Капітальний ремонт пологового 
відділення КНП «Бурштинська центральна міська 
лікарня» по вул.Шухевича,15в м.Бурштин Івано-

Франківської області»+49000,00грн.,проведення 
держекспертизи робочого проекту+7000,00грн.) 

-56000,00 +56000,00 

06 Відділ освіти і науки   

0611021 Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 

2500,00  

0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти(Програма 
розвитку освіти  Бурштинської територіальної 
громади на 2021-2025 роки) 

-2500,00  

08 Відділ соціального захисту   

0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 

-50000,00 

 

 

0813035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на залізничному 
транспорті 

+50000,00  

10 Відділ культури   

1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -50000,00  

1017622 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та 
курортів(придбання туристичних брошур, 
календарів) 

50000,00  

 Разом -8000,00 +8000,00 

 При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 
8000,00 грн.  

2. Відповідно до змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки внести зміни до бюджету: 
2.1. Зменшити призначення за КПКВКМБ  0116030 «Організація благоустрою населених 
пунктів»(придбання світлодіодних ламп та освітлювальних приладів) на суму 40000,00грн. 
та відповідно збільшити за КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування 
підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги» для надання фінансової підтримки КП «Еко-сервіс»(Делегувати 
повноваження на придбання світлодіодних ламп ). 
2.2. Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку за КПКВКМБ 0116030 
«Організація благоустрою населених пунктів» на суму 73760,17грн.(зменшити призначення  
по «Поточному ремонту мереж вуличного освітлення» на суму  55303,00грн., 
«Обслуговуванню вуличного освітлення» 18457,17 грн. та відповідно збільшити по 
«Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Квітковій в с.Дем’янів»+24937,00, 
«Капітальний ремонт вуличного освітлення від ТП-477 вул.Проектна, вул.Івасюка, 
вул.Сонячна, вулЯремчука в м.Бурштин Івано-Франківської області»+48823,17грн ). 



3. Відповідно до рішення міської ради від 04 лютого 2022 року № 01/27-22 «Про 
Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного 
середовища по Бурштинській міській раді на 2022 рік» здійснити перерозподіл коштів між 
розпорядниками бюджетних коштів: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Спеціальний 
фонд 
сума,грн. 

01 Міська рада   

0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів -7522938,00 

 КНП «Бурштинська ЦМЛ»  

0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (Нове 
будівництво роздільної каналізаційної мережі і споруд на ній 
на території Бурштинської центральної міської лікарні по вул. 
Романа Шухевича, 15 в м. Бурштин Івано-Франківського 
району Івано-Франківської області) 

+2873519,00 

06 Відділ освіти і науки  

0618340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  

  Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них : 
село Новий Мартинів Новомартинівська філія Бурштинського 
ліцею №3+200000,00 

 Проведення заходів з захисту від підтоплення та 
затоплення,направлених на запобігання розвитку 
небезпечних геологічних процесів , усуненню або 
зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу 
на території і об’єкти:  

 на території дитячого навчального закладу №6(ясла-

садок)»Пролісок» по вул.Коновальця,3, в 
м.Бурштин,Бурштинської територіальної громади 
Івано-Франківської області (капітальний 
ремонт)+1704080,00 

 на території Бурштинського ліцею №3 в 
м.БурштинБурштинської територіальної громади 
(капітальний ремонт)+1541623,00 

 Заходи з озеленення населених пунктів: 
По вул.Січ.Стрільців,18 Бурштинський ліцей №2(в т.ч. 
виготовлення КД) +49863,00 

+3495566,00 

10 Відділ культури і туризму  

1018340  Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 

- Наукові дослідження, проектні та проектно-

конструкторські розроблення, що охоплюють зазначені 
у переліку природоохоронні заходи: 

- робочий проект: «Заходи для боротьби зі шкідливою 
дією вод по вул. Ст. Бандери буд. 64 в м. Бурштин» 
(відділ культури на Програму розвитку галузі культури 
Бурштинської міської територіальної громади на 2021-

2023, територія католицького костелу)+40900,00 

- інженерно-геодезичні вишукування до робочого 
проекту: «Заходи для боротьби зі шкідливою дією вод 
по вул. Ст. Бандери буд. 64 в м. Бурштин» (відділ 
культури на Програму розвитку галузі культури 
Бурштинської міської територіальної громади на 2021-

2023, територія католицького костелу)+48000,00 

- експертиза робочого проекту за об’єктом: «Заходи для 
боротьби зі шкідливою дією вод по вул. Ст. Бандери 

+353853,00 



буд. 64 в м. Бурштин» (відділ культури на Програму 
розвитку галузі культури Бурштинської міської 
територіальної громади на 2021-2023, територія 
католицького костелу)+12500,00 

 Заходи з озеленення населених пунктів: 
- території релігійно-історичного комплексу «Гора над 

Дністром» в селі Новий Мартинів (співфінансування 
переможця 12 обласного конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування «Нове 
будівництво «Вежі Давида» в релігійно-історичному 
комплексі «Гора над Дністром» в селі Новий 
Мартинів)+252453,00 

37 Фінансовий відділ  

3719740 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
природоохоронних заходів 

 

 Субвенція бюджету Галицької міської територіальної громади 
для здійснення природоохоронних заходів: 
придбання та впровадження установок для збору побутових 
відходів за адресою вул. Галицька,18А , с. Блюдники, 
Блюдниківського старостинського округу Галицької міської 
територіальної громади, Івано-Франківської 
області+49900,00грн. 
збір та вивіз відходів з території за адресою вул.Галицька,18А 
, с. Блюдники, Блюдниківського старостинського округу Г 
алицької міської територіальної громади, Івано-Франківської 
області+49900,00грн. 
заходи з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на 
запобігання небезпечних геологічних процесів за адресою 
вул. Галицька,18А , с. Блюдники, Блюдниківського 
старостинського округу Галицької міської територіальної, 
Івано-Франківської області+300000,00грн. 
озеленення території установи в м. Галич, вул. Коновальця,11 
(адміністративний будинок) та вул. Коновальці,13 (відділення 
денного догляду)+49900,00грн. 
озеленення території установи за адресою вул. Галицька,18А , 
с. Блюдники, Блюдниківського старостинського округу Г 
алицької міської територіальної громади, Івано-Франківської 
області+350300,00 

+800000,00 

 

4. Відповідно до ст.22 Бюджетного кодексу України, рішення міської ради від 04 
лютого 2022 року №01/27-22 «Про Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду 
охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2022 
рік»: 
4.1. Уповноважити КП «Житловик» на виконання наступних заходів з місцевого фонду 
навколишнього природного середовища  по Бурштинській міській територіальній громаді 
на 2022 рік за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»: 
4.1.1. Реконструкція на діючих підприємствах необхідних споруд для очищення стічних 
вод, що утворюються в промисловості, комунальному господарстві, інших галузях 
народного господарства: 

 заміна струменаправляючих щитів+154682,00 грн. 
 заміна щитів для збору плаваючих речовин+54630,00 грн. 
 заміна мулових камер+76394,00 грн. 
 заміна шиберів на первинних відстійниках+36805,00 грн. 
 заміна шафи управління насосом контактних (ТК112/1), насосом тех. води №2 



(ТК112/2)+36299,00 грн. 
4.1.2. Створення водоохоронних зон з комплексом гідротехнічних, санітарних та інших 
заходів, спрямованих на запобігання забрудненню та виснаженню водних 
ресурсів+280000,00 грн. 
4.1.3. Заходи, спрямовані на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних 

ресурсів: 
 технічне переоснащення водозабору в урочищі «Корчева» в т.ч. виготовлення 

ПКД+260000,00 грн. 
 технічне переоснащення водозабору в урочищі «Коростовичі» в т.ч. виготовлення 

ПКД+290000,00 грн. 
 технічне переоснащення водозабірних споруд в т.ч. виготовлення 

ПКД+298000,00грн. 
4.1.4. 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 зі встановлення енергозберігаючих вікон в 
приміщеннях фекальних очисних споруд КП «Житловик»+95000,00грн. 

 проведення ресурсозберігаючих заходів зі встановлення енергозберігаючих вікон в 
приміщеннях водоочисних споруд КП «Житловик»+99000,00 

4.2. Уповноважити КП «Еко-сервіс» на виконання наступних заходів з місцевого фонду 
навколишнього природного середовища  по Бурштинській міській територіальній громаді 
на 2022 рік за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»: 
Будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та впровадження установок, 
обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та 
складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва, 
відходів розчищення зелених насаджень, кубових залишків: придбання установок, 
обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та 
складування побутових та промислових відходів: євроконтейнер під сміттєвоз для ТПВ 
відкидний оцинкований 1,1 м3, контейнер пластиковий з кришкою 0,1 т+280000,00 грн. 
4.3. Відповідно до пп.4.1.та 4.2. зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0118340 
«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» по міській раді на суму 
1960810,00грн. та відповідно збільшити по КП «Житловик» +1680810,00грн., КП «Еко-

сервіс»+280000,00грн. 
 5. Частину вільного залишку коштів загального фонду, що склався станом на 
01.01.2022 року в сумі 200000,00 грн. спрямувати міській раді на оплату енергоносіїв за 
КПКВКМБ 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». 

5. Фінансовому відділу (Ольга Петровська) внести відповідні уточнення у бюджетні 
призначення головних розпорядників коштів  за програмною та економічною ознаками. 

6. 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 


