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від                                                                                                                           №  

м. Бурштин 

 

Про виконання бюджету 

Бурштинської міської 

територіальної громади 

за 2021 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію з даного питання, міська рада відзначає, що 

за 2021 рік надходження загального та спеціального фондів бюджету міської територіальної 

громади склали 279 898 623грн. З них міжбюджетні трансферти – 75239354грн. (субвенція з 

державного бюджету 60723231грн., субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам — 14516123грн.).  

Надходження доходів загального фонду (без врахування трансфертів) склали 

123228716 грн. або 101,6 % планових показників 2021 року 121287000 грн.). 

Значну питому вагу в складі доходів займає податок на доходи фізичних осіб – 66,1%, 

якого надійшло 81470653грн., або 100,8% до планових показників 2021 року (80792735грн.). 

 До спеціального фонду бюджету міської територіальної громади (без врахування 

трансфертів) надійшло 81430554грн., що складає 143,6 % планових показників звітного 

періоду без урахування змін до кошторисних призначень по власних надходженнях 

бюджетних установ 56701575грн.). 

Видаткова частина бюджету Бурштинської міської територіальної громади з 

врахуванням субвенцій за 2021 рік склала 266 094 191 грн., або 91,3% до затвердженого 

плану з урахуванням змін (291 339 454 грн.), в тому числі по загальному фонду –186 790 194 

грн. (98,7%.), спеціальному –79 303 997 грн. (77,7%). 

На захищені статті видатків з загального фонду бюджету спрямовано 158 989 917 

грн., що становить 85,1% загального обсягу видатків.  



Впродовж 2021 року розподілено коштів резервного фонду  в сумі  52 448 грн. на 

наповнення місцевого матеріального резерву  та аварійний ремонт покрівлі будинку №5 по 

вул..оновальця, з них використано 50726 грн. 

 

Враховуючи вищенаведене, Бурштинська міська рада  

вирішила: 

1. Інформацію начальника фінансового відділу Бурштинської міської ради (Ольга 

Петровська) щодо виконання бюджету Бурштинської міської територіальної громади за 2021 

рік взяти до відома. 

2. Затвердити звіт про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади за 2021 рік по доходах (додаток 1), по видатках ( додаток 2), по резервному 

фонду(додаток 3). 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

(Ростислав Стасько) та постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально - економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

(Тетяна Сенчина). 

 

 

 

 

 

 

Міський голова        Василь АНДРІЄШИН 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до річного звіту про виконання бюджету  

Бурштинської міської територіальнї громади за 2021 

рік 
 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 

Бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2021р. 

затверджено рішенням сесії Бурштинської міської ради від 23 грудня 2020 року 

№ 10/3- 20 по доходах в сумі 233183,4тис. грн. і по видатках в сумі 233183,4 

тис.грн. 

Фінансовий ресурс бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021 рік затверджено відповідно до положень Конституції 

України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, проекту 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік, бюджетних 

запитів поданих головними розпорядниками коштів бюджету, з урахуванням 

прогнозних показників соціально-економічного розвитку України та міста на 

2021 рік та наявної бази оподаткування. 

Видатки бюджету розраховано згідно вимог Бюджетного кодексу 

України, нормативу видатків на утримання бюджетних установ на 2021р. та 

реальної потреби в коштах. 

Виконання по доходах загального і спеціального фондів бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади у 2021 році забезпечено на 

106,6відс. (уточнений план 262495,6тис.грн. , фактичні надходження склали 

279898,6 тис.грн.) зокрема по: 

загальному фонду — 101відс., (план 184550,7тис.грн. факт 

186446,2тис.грн.).  

спеціальному фонду — 119,9відс. (при планових показниках без 

урахування змін до кошторисних призначень по власних надходженнях 

бюджетних установ 77944,9тис.грн., фактичні надходження склали 

93452,5тис.грн.) 



У 2021р. в загальній сумі надходжень включено до :  

 загального фонду: 

субвенції з державного бюджету — 60723,2тис.грн., ( в тому числі:субвенція 

 з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 

 "Спроможна школа для кращих результатів"- 1151,2 тис.грн.,освітня 

 субвенція – 56736,9тис.грн., субвенція з державного бюджету 

 місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного 

розвитку окремих територій – 2557,5тис. грн.,субвенція  з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки 

територій, що зазнали негативного впливу внаслідок  збройного конфлікту на 

сході України -277,6 тис. грн. ) 

субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам —2494,2тис.грн (в 

 тому числі:  

 субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки  особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 247,2тис. грн.; 

  субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету –  264,5тис. грн.  

 інша субвенція з обласного бюджету –437,1тис. грн., з  бюджету 

Дубівецької сільської ради – 800,0тис. грн., з бюджету Івано-Франківської 

районної ради – 10,0тис. грн..  

 субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 

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

державного бюджету – 735,5 тис. грн.  

 

 спеціального фонду : 

субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам —12021,9тис.грн (в 

тому числі: 

 субвенція з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в 

тарифах що підлягає урегулюванню згідно із Законом України `Про 

заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних 

та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого – 

1097,1тис.грн.; 

 . субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 

— 484,4тис.грн.; 

 ,субвенція 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 – 2013,9 

тис. грн.; 



  іншої субвенції — 8426,5тис.грн.(з обласного бюджету— 

1426,5тис.грн., з бюджету Івано-Франківської міської ради -

7000,0тис.грн. ) 

 

ІІ. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

 

 Основним платником податків і стимулятором економіки є населення, 

відповідно від того, які доходи буде мати населення - буде залежати розвиток 

економіки. Є дохід,  є попит, який стимулює пропозицію – відповідно  є 

зростання.  

          За даними  Головного управління статистики в Івано-Франківській 

області  у Бурштинській територіальній громаді станом на 1 жовтня 2021 року 

за попередніми даними, проживало 24195 осіб, що складає 99,2% до періоду 

попереднього  року. Чисельність населення станом на 2020 рік складає 24270 

осіб, з них міського – 15238 осіб, сільського - 9232 осіб.  

          Бурштинська ТГ створена на території Бурштинської міської ради, до 

адміністративного центру міста Бурштина приєдналося майже два десятки 

інших неповторних опільських громад – навколишніх сіл колишніх Галицького 

і Рогатинського районів: Бовшів, Вигівка, Дем’янів, Діброва, Задністрянськ, 

Заливки, Коростовичі, Куничі, Куропатники, Насташине, Новий Мартинів, 

Озеряни, Різдвяни, Сарники, Слобода, Старий Мартинів, Тенетники і Юнашків. 

На теперішній час Бурштинська ТГ – це 19 локальних громад, частини 

колишніх Галицького та Рогатинського районів.  

          Так, відповідно до прогнозів демографічна ситуація у 2020-2022 роках в 

Україні залишатиметься складною та характеризуватиметься подальшим 

поступовим зниженням загальної кількості населення, що простежується 

впродовж багатьох останніх років. 

            Середньорічна чисельність наявного населення на період 2021-2023 рр.  

Бурштинської міської територіальної громади  прогнозується по фактичному 

стану 2021 року на рівні 24270 осіб з розрахунку населення по кількості рад, що 

об'єдналися відповідно до розпорядження КМУ «Про визначення 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-viznachennya-administrativnih-centriv-ta-zatverdzhennya-teritorij-teritorialnih-gromad-ivano-frankivskoyi-oblasti-714-120620


адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад 

Івано-Франківської області» №714-р від 12.06.2020 року. 

             За даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

станом на 01.10.2021 року кількість юридичних осіб на території Бурштинської 

територіальної громади становила 441. Середньооблікова кількість штатних 

працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих 

працівників 10 і більше осіб) у червні 2021р. становила 2924 осіб. 

          На території Бурштинської територіальної громади зареєстровано – 1493 

суб'єктів господарської діяльності, з них: найманих – 305 один., кількість 

працівників – 3594 осіб. 

В т.ч.:  юридичні особи – 386 один., з них найманих – 91 один., кількість 

працівників - 2833 осіб;  фізичні особи – 1107 один., з них найманих – 214 

один., кількість працівників - 761 осіб. (2-а група – 364 осіб, 3-а група – 96 осіб, 

спрощена – 301 осіб).  

За даними  Головного управління статистики в Івано-Франківській області 

номінальна середньомісячна заробітна плата штатних працівників  

підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і 

більше  осіб) у січні-червні  2021 року по місту Бурштин складає - 12563,0 

гривень. 

Останні 5 років відбувається поступове підвищення середньомісячної 

заробітної плати – в середньому на 25%. Найбільший стрибок відбувся у 2017 

році, коли середня заробітна плата виросла на 37,1% відносно 2016 року. 

За оперативними даними підприємств обсяг промислової продукції 

(товарів, послуг), без ПДВ та акцизу за період січень-жовтень 2021 року 

складає 1028198,73,0 тис.грн. (110% до періоду минулого року). Частка БуТЕС 

в промисловості області перевищує 20%. 

        Бурштин – це передусім промисловий центр,  відноситься  до категорії  

міст з моно-залежною економікою. Промислове виробництво у м. Бурштині є 

базовою сферою економічної діяльності, яка впливає на різні аспекти 

соціально-економічного розвитку міста, включаючи доходи бюджету, 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-viznachennya-administrativnih-centriv-ta-zatverdzhennya-teritorij-teritorialnih-gromad-ivano-frankivskoyi-oblasti-714-120620
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-viznachennya-administrativnih-centriv-ta-zatverdzhennya-teritorij-teritorialnih-gromad-ivano-frankivskoyi-oblasti-714-120620


зайнятість і рівень добробуту громади. Стабільна робота існуючого 

промислового комплексу міста -  благополуччя мешканців міста.  

Промисловість займає важливе місце у місцевій економіці, як з точки 

зору формування та розвитку ринку праці, так і наповнення бюджетів усіх 

рівнів шляхом сплати податкових платежів. Місто входить до числа найбільш 

промислово розвинених міст області, а його частка в загальнообласному обсязі 

реалізації продукції становила близько 26%.  

           За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській 

області у січні–червні 2021р. індекс промислової продукції в області склав 

107,6% (в Україні – 102,1%), що відповідає 7 місцю серед регіонів. У червні 

2021р. проти попереднього місяця п.р. індекс промислової продукції становив 

102%, проти червня 2020р. – 105,7%. 

           На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря індекс промислової продукції склав 122,2%, у т.ч. з 

виробництва, передачі та розподілення електроенергії – 123,9%. 

           У переробній промисловості за січень–червень 2021р. індекс 

промислової продукції становив 107%. Збільшення виробництва промислової 

продукції одержано у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та 

поліграфічній діяльності (на 45,1%), машинобудуванні (на 40,3%), 

металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім 

машин і устатковання (на 24,6%), гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції (на 9,7%), у текстильному виробництві, 

виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 8,1%).  

Найбільший обсяг у структурі промислової продукції займає ВП 

Бурштинська ТЕС ДТЕК Західенерго. Основний вид діяльності ДТЕК 

Бурштинська ТЕС – виробництво електричної та теплової енергії. На 

сьогоднішній день підприємство є єдиним централізованим джерелом 

постачання теплової енергії для м. Бурштин та с. Дем’янів та в особі  АТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО».  Джерелом тепла системи теплопостачання м. 

Бурштин є теплофікаційна установка ДТЕК Бурштинська ТЕС.    



Для забезпечення відпуску удвічі більшої кількості електроенергії до 

об’єднаної енергетичної системи України, підприємство використало та 

продовжує використовувати весь наявний паливний ресурс. Можливість 

експорту для Бурштинської станції – це наявність залишків електроенергії, 

які не використав Бурштинський енергоострів та ОЕС України. 

В роботі енергоблоки №2,4,6,7,8,9,10 та 11, які забезпечують 

електроенергією Бурштинський енергоострів. На даний час Бурштинська ТЕС 

продовжує нести навантаження 944 МВт. Бурштинська ТЕС робить все для 

забезпечення стабільного енергопостачання в Бурштинському енергоострові. 

За останній рік суттєво зросла потреба в електроенергії станції, разом з тим 

зросло і навантаження на енергоблоки. У січні – жовтні цього року відпуск 

електроенергії Бурштинської ТЕС зріс до 5,8 млрд кВт-год, що на 34% більше, 

ніж за аналогічний період минулого року. ТЕС забезпечила потреби 

Бурштинського енергоострову в електроенергії, при цьому майже в два рази 

зросла підтримка станцією стабільності енергосистеми України. Протягом 

останнього часу на Бурштинській ТЕС працювало 10 блоків, раніше – в 

середньому 7. 

Через складну ситуацію на енергоринку, пов’язану з низькими тарифами 

до липня місяця цього року та досі невирішеними боргами перед генерацію, 

забезпечити стабільну роботу станції з підвищеним навантаженням дуже 

складно. Тому періодично на Бурштинській ТЕС трапляються відключення 

блоків. Проте, станція робить все можливе, щоб компенсувати втрати. Цього 

має бути достатньо для компенсації тимчасово недоступних блоків та покриття 

потреб енергосистеми власними потужностями в пікові періоди. 

 В місті  успішно працює торгівельна мережа, яка об’єднує більше 100 

підприємств торгівлі, побутового обслуговування та громадського харчування. 

Предметом діяльності більшості суб’єктів підприємництва є господарська 

діяльність у сфері гуртової та роздрібної торгівлі, громадське харчування, 

побутові і транспортні послуги, будівництво та інші. 



Аналіз індексу промислової продукції за видами діяльності показав, що 

тільки ключова на сьогодні переробна галузь зберігає відносне зростання  в 

середньому на 3 - 4% щорічно. У розрізі товарів за окремими промисловими 

групами з 2019 по 2021 роки відносну стабільність та тенденцію до зростання 

зберегли лише споживчі товари тривалого використання. 

 Показник роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) за 

січень-червень 2021р. склав 128426,7 тис.грн. Роздрібний товарооборот 

підприємств (юридичних осіб) у розрахунку на одну особу – 5310,0 грн.   

 Україна перебуває в умовах фінансової і економічної нестабільності. 

Політика уряду пов’язана з державним регулюванням і фіскальним підходом до 

вирішення складних економічних питань, що безумовно впливає і буде 

впливати на діяльність підприємств, які займаються бізнесом в Україні.  

  Для підтримки попиту населення та пом’якшення негативних наслідків 

запроваджених карантинних заходів зросте бюджетна підтримка, що в умовах 

скорочення доходів спричинить суттєве зростання дефіциту бюджету до 5,6% 

ВВП. Найбільше стримувати економічну динаміку будуть роздрібна та оптова 

торгівля, транспорт, металургія та машинобудування. Ситуація на ринку праці 

лишатиметься складною до кінця 2022 року.   

   Безробіття буде тривалим у зв’язку із значним падінням економіки та 

суттєвими структурними змінами. Мігранти повільно повертатимуться до міст 

роботи за межами України, як внаслідок збереження ризиків зараження, так і 

через економічні проблеми у світі. Рівень безробіття по року буде значним за 

причини значного падіння економіки та суттєвими структурними змінами. 

 Відповідно до оцінок Мінекономіки, економічна ситуація в країні до кінця 

2021 року  матиме характер стриманого відновлення з урахуванням реалізації 

заходів Уряду  для забезпечення найбільш оптимального повернення економіки до 

позитивних тенденцій та продовження активного реформування.  Зниження  

темпів реального ВВП за підсумками року очікується на рівні не більше -4,8%. 

По мірі зняття обмежень економіка буде поступово відновлюватися на тлі 



стимулюючих заходів фіскальної політики та дій Уряду, спрямованих на 

подолання наслідків епідемії COVID-19.   

 Найбільший негативний внесок у скорочення ВВП матимуть інвестиції 

через їх різке падіння, спричинене негативними настроями бізнесу та зважаючи на 

його фінансові складнощі. Як наслідок, падіння валового нагромадження 

основного капіталу за підсумком 2020 року очікується на рівні 21,8 %. 

 Другим за вагомістю чинником буде скорочення кінцевих споживчих витрат 

домогосподарств на 1,2 %. Після послаблення карантину відновлення споживання 

буде повільним через зростання безробіття та падіння заощаджень, що, 

відповідно, позначається на впевненості споживачів.  

Очікується зростання індексу споживчих цін до рівня 5,9 % р/р та цін 

виробників промислової продукції до 4,6 % р/р завдяки відновленню економічної 

активності та поступового відновлення споживчого попиту у другій половині 

2021 року.  

 Прогнозовані показники соціально-економічного розвитку на 2022 рік 

плануємо за фактичним станом наявних підприємств, установ, організацій з 

припущенням, що існуючі в місті підприємства будуть збережені у 2022 році та 

містить бачення перспективи розвитку економіки територіальної громади.    

Економічна діяльність Бурштинської територіальної громади 

представлена промисловим комплексом: 

- ВП Бурштинська ТЕС (постачання електроенергії, пари та 

кондиційованого повітря), що складає 99,8% у структурі промислової продукції 

міста Бурштин;  

 - КП «Житловик» (надання послуг водопостачання, каналізації,), до 

якого приєднане внаслідок реорганізації Підприємство житлово-комунального 

господарства с. Задністрянське; КП «Еко Сервіс Бурштинської міської ради» 

(поводження з відходами); 

- підприємствами переробної промисловості (виробництво гумових і 

пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, елементи 

конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного) – 



у м. Бурштин, с. Дем’янів (ПАТ «Домобудівник1»), с. Задністрянське (ТОВ 

«ГалВапно») та ін.  

- підприємствами малого бізнесу, головним чином зорієнтованого на 

діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг для населення.  

Насамперед варто зазначити, що у 2021 році було проведено реформування 

КП «Житловик», у результаті створено 3(три) нових комунальних 

підприємства: 

– КП «Житлово-експлуатаційне господарство» – займається управлінням 

або іншим словом «обслуговуванням» багатоквартирних житлових будинків 

(61 будинок). 

– КП «Еко-Сервіс» – займається наданням послуг з вивезення сміття, 

обслуговуванням вуличного освітлення та утриманням територій загального 

користування. 

–  КП «Житловик» з 1 вересня 2021 надає тільки послуги з водопостачання 

і водовідведення. 

Також на ринок з управління багатоквартирного житлового фонду на 

умовах конкурсу зайшов ФОП Хацевич В. І., який надає послуги з управління в 

30-ти багатоквартирних будинках. Інформацію про те, який саме управитель у 

якому будинку надає послуги з управління (це колишня «квартплата»), можна 

отримати з квитанції, з розміщеного оголошення на під’їзді та з сайту міської 

ради. 

На даний час важко ще зробити висновки щодо ефективності такої 

реформи, час покаже, але сподіваємося, що вже найближчим часом зможемо 

вирішити основні проблеми, які виникли за час функціонування КП 

«Житловик».  

В міській раді реалізовуються програми по співфінансуванню заходів із 

заміни вікон та дверей в місцях загального користування, а також поточного та 

капітального ремонту в багатоквартирних будинках. Суть цих програм в тому, 

що мешканці оплачують 70% вартості робіт, а міський бюджет – 30%. В цьому 

році завдяки Програми співфінансування вже замінено  вікна в трьох під’їздах 



по вул. Міцкевича, 6 та О. Басараб, 4, а в під’їзді по вул. Коновальця, 11 - двері.  

Це хороша можливість спільно замінити вікна та двері чи зробити ремонт у 

будинку.  

Також є вже пророблено певні кроки щодо створення ОСББ. В процесі 

створення ОСББ в 4-х будинках по вул. Січових Стрільців 1, 9, 17, 21, там уже 

активно працює ініціативна група. Планується, що після створення ОСББ ці 

будинки візьмуть участь в державній програмі «Енергодім», завдяки якій 

матимуть можливість модернізувати свій будинок і отримати відшкодування до 

70% за роботи, матеріали та обладнання. Важливо відмітити про те, що що 

участь у таких програмах можуть брати лише офіційно зареєстровані ОСББ. Це 

єдина можливість привести до ладу наш житловий фонд. 

Ведеться робота з власниками гаражів в урочищі "Глинище" щодо 

створення гаражного кооперативу. 

 Рішенням міської ради затверджено нову нормативну грошову оцінку 

земель села Дем’янів, вступить в дію з 2022 р. Міською радою прийнято 

рішення щодо поновлення нормативно грошових оцінок 4 (чотирьох) населених 

пунктів. Встановлено (відновлено) межі 10 (десять) населених пунктів, які 

входять до складу громади. 

Загалом, у Бурштинській громаді є багато цікавих туристичних місць – 

Бурштинське водосховище, Касова гора, річка Дністер та інші, які могли б 

слугувати хорошою базою для розвитку туризму у громаді, але знову ж таки – 

це все питання часу. 

          Аналіз зростання рівня середньої заробітної плати на підприємствах, в 

установах та організаціях міста Бурштина та громаді показує, що її зростання в 

2022-2024 роках можливе за умови завантаження замовленнями виробничих 

галузей та за умови зростання обсягів виробництва, робіт та послуг як у 

державному, так і в приватному секторах економіки. 

          Враховуючи наявні можливості економіки та процеси трудової міграції у 

середньостроковій перспективі відбуватиметься подальше збільшення 

мінімальної заробітної плати з одночасним здійсненням поетапного перегляду 



усіх тарифних ставок Єдиної тарифної сітки, з метою залучення 

висококваліфікованої робочої сили. Ці процеси визначатимуть динаміку 

середньомісячної заробітної плати, яка зростатиме у реальному вимірі, у тому 

числі з урахуванням зниження інфляційних процесів в економіці. Впродовж 

2022-2024 років заробітна плата зростатиме (у 2022 році на 13,0 % у 2024 році 

на 11,1 %). 

         Завдяки заходам, спрямованим на формування стимулюючих умов для 

розвитку підприємницької діяльності шляхом удосконалення регуляторних 

процесів та нормативно-правової бази, реалізації нових підходів до реєстрації 

підприємців, надання дозвільних документів та адміністративних послуг у 2021 

році спостерігалась тенденція до стабілізації та поступового збільшення 

кількості малих та середніх підприємств.   

          Прогнозовані показники соціально-економічного розвитку на 2022 рік 

плануємо за фактичним станом наявних підприємств, установ, організацій з 

припущенням, що існуючі в місті підприємства будуть збережені у 2022 році та 

містить бачення перспективи розвитку економіки територіальної громади.  

 

        ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК. 

Залучення інвестицій, розвиток бізнесу, робота над спроможністю громади 

–першочергові завдання, які було поставлено на 2021 рік. У напрямі 

інвестиційного розвитку виконано такі завдання: 

 розроблено логобук та логотип громади; 

 розроблено інвестиційний сайт громади; 

 розробляється інвестиційний паспорт громади; 

 реалізовано  обласні проекти «Облаштування відпочинкового 

комплексу «Садиба Гаймана»»,  «Створення туристично-екскурсійних об’єктів 

на березі ріки в релігійно-історичному центрі «Гора над Дністром»».  

 укладено договір міжмуніципального співробітництва «Дністровський 

каньон», договір співпраці з Галицьким НПП (проект «Касова гора»), договір 



про співпрацю з ГО АСТАР та приєднались до кластерної ініціативи «Дністер 

1362», «Галичина- (не)звідана земля». 

 оновлюється концепція індустріального парку та проектно-кошторисна 

документація. 

У 2021 році в Бурштинській територіальній громаді вперше стартував 

конкурс Громадський бюджет (Бюджет участі). Дана програма - можливість для 

кожного мешканця зробити позитивні зміни у громаді. Цього року було подано 

32 заявки, 9 з яких увійшли до числа переможців. 

У селах громади в межах різних конкурсів реалізовано  проекти Конкурсу 

«Громада своїми руками», Конкурс «Село мрії» від Гудвеллі. В рамках 

соцпартнерства з компанією ДТЕК реалізуються проекти: третій етап проекту 

«Безпечне місто», проект «Придбання та ремонт лічильників обліку тепла для 

багатоквартирних будинків м. Бурштина». 

З метою залучення додаткових коштів у бюджет Бурштинська міська рада 

бере участь: в державних програмах, таких як програма «Велике будівництво»; 

- співпраця в рамках державно-приватного партнерства (програма соціального 

партнерства ДТЕК); 

- проекти міжнародної технічної допомоги (зокрема, програма U-LEAD). 

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ БУРШТИНСЬКОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ. 
 

Показники Січень-вересень  

2021 

У % до 

загально-

обласного 

показника 

Чисельність наявного населення станом на 1 

січня 2021р., тис.осіб 

24,2 1,8 

Обсяг реалізованої промислової продукції 

(товарів, послуг), тис.грн. 

9375145,5 14,2 

Обсяг реалізованої промислової продукції 

(товарів, послуг) у розрахунку на одну особу 

наявного населення, грн. 

387482,8 * 

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх 

джерел фінансування, тис.грн. 

10232 0,2 



Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на 

одну особу наявного населення, грн. 

422,9 * 

Обсяг виробленої будівельної продукції, 

тис.грн. 

25339 0,9 

Загальна площа житлових будівель, прийнятих 

в експлуатацію, м2 

2728 0,8 

У тому числі: 

будинки одноквартирні 

 

2728 

 

0,8 

будинки з двома та більше квартирами - - 

Обсяг прийнятих в експлуатацію житлових 

будівель, м2 загальної площі у розрахунку на 

10 тис. наявного населення 

1127,5  

Обсяг реалізованих послуг, тис.грн.   

I кв. 12923,6 0,6 

II кв. 16403,6 0,5 

III кв. 15644,2 0,4 

У тому числі обсяг послуг, реалізованих 

населенню, тис. грн. 

  

I кв. 5071,4 0,5 

II кв. 5742,3 1,3 

III кв. 5733,8 0,8 

Обсяг експорту товарів, тис.дол. США 
(без врахування обсягів фізичних осіб-підприємців) 

15,8 0,0 

Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну 

особу наявного населення, дол. США 
(без врахування обсягів фізичних осіб-підприємців) 

0,6 * 

Обсяг імпорту товарів, тис. дол. США 
(без врахування обсягів фізичних осіб-підприємців) 

1151,4 0,2 

Сальдо, тис. дол. США 
(без врахування обсягів фізичних осіб-підприємців) 

-1135,6 * 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту 
(без врахування обсягів фізичних осіб-підприємців) 

1,4 * 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами 

забруднення, т  

110011,1 78,3 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами забруднення 

у розрахунку на одну особу наявного 

населення, кг 

4495,8 * 

Утворення відходів, т 
(за місцем реєстрації суб'єктів господарської діяльності-

юридичних осіб) 

6613,5 0,4 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ДОХОДИ 

 

За звітний 2021 рік до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади власних доходів загального і спеціального фондів мобілізовано в сумі 

204659,3тис.грн., що складає 116,7,0відс. затвердженого плану 

175381,6тис.грн.) та 115,0відс. уточненого плану (177988,6тис.грн.), в тому 

числі по: 

загальному фонду – 123228,7тис.грн., або 104,1відс.( +4798,7тис.грн.) до 

затверджених показників та 101,6 відс. (+1941,7тис.грн.) уточненого річного 

плану (план 121287,0тис.грн.).  

спеціальному фонду – 81430,6тис. грн., або 143,0відс. 

(+24479,0тис.грн.) до затвердженого плану (24729,0тис.грн.), 143,6 відс. 

уточненого річного плану не враховуючи урахування змін до кошторисних 

призначень по власних надходженнях бюджетних установ (56951,6 тис.грн.). 

          Діаграма 1 



Структура власних доходів загального фонду бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади за 2021 рік 

(123228,7 тис.грн.)

Акцизний 

податок; 

15781,3; 12,8%

Податок на 

доходи з 

фізичних осіб; 

81470,7; 66,1%

Місцеві 

податки; 

24861,6; 20,2%

Інші платежі; 

1115,1;0,9%

 

 Базовим джерелом наповненя загального фонду міста Бурштина 

залишився податок та збір на доходи фізичних осіб , питома вага якого склала 

66,1відс. до обсягу доходів загального фонду 

У звітному бюджетному році надходження цього податку становлять 

81 470,7тис.грн., або 100,8 відс. до річного плану та на 4201,4тис.грн., або на 

5,4відс. більше аналогічного періоду 2020 року в умовах територіальної 

громади. 

Основними платниками по даному виду платежу є : 

 ВП ПАТ «Західенерго» Бу ТЕС надходження від яких займають 

48,2 відсотки в загальній сумі ПДФО до бюджету міської 

територіальної громади і становлять 39253,7 тис.грн.  

 КНП Бурштинська центральна міська лікарня надходження 

зайймають 5,2 відсотка в загальній сумі ПДФО до бюджету міської 

територіальної громади і становлять 4227,5 тис.грн.  

 Відділ освіти Бурштинської міської ради надходження займають 5,2 

відсотка в загальній сумі ПДФО до бюджету міської територіальної 

громади і становлять 42212,9 тис.грн.  

Слід відмітити, що організаціями і установами бюджетної сфери сплачено до 

бюджету міської територіальної громади 14824,2тис.грн, або 18,2відс. 

загальних надходжень по даному виду платежу. 

Графічно (діаграма 2) наведено динаміку надходжень по даних платниках 

до минулорічних показників. 



 
Друге місце за обсягом надходжень загального фонду бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади  належить місцевим податкам і 

зборам, питома вага яких становить – 20,2відс. Надходження місцевих податків 

і зборів за звітній період складає -24861,6тис.грн., або 103,2відс. до річних 

показників. 

За стуктурою місцевих податків і зборів виконання річних планових 

показників забезпечено за рахунок: 

плати за землю яка на 102,4 відс., яка є складовою частиною податку на 

майно, та справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні 

ділянки державної і комунальної власності, займає 41,4відс. у місцевих податках 

та 8,3відс. загальних надходжень, зарахована сума до бюджету Бурштинської 

міської територіальної громади складає 10285,9тис.грн., що на 212,6тис.грн. або 

на 2,0відс. менше минулорічних надходжень в умовах територіальної 

громадиминулорічних надходжень.  

Структура плати за землю 



3642,1

35,4%

6643,8

64,6%

 

 

Основними платниками по даному виду платежу є : 

 ВП ПАТ «Західенерго» Бу ТЕС надходження від якого займають 

21,6відс. в загальній сумі плати за землю до бюджету 

територіальної громади і становлять 2227,1тис.грн. (земельний 

податок) 

 ВП ПАТ «Західенерго» Бу ТЕС надходження від якого займають 

9,2відс. в загальній сумі плати за землю до бюджету територіальної 

громади і становлять 956,4 тис.грн. (орендна плата за землю) 

 ТОВ « Галагро-Доба» надходження від якого займають 3,6відс. в 

загальній сумі плати за землю до бюджету територіальної громади і 

становлять 366,9тис.грн. (орендна плата за землю) 

 ТОВ «Агрокомпанія Прикарпаття» надходження від якого 

займають 6,6відс. в загальній сумі плати за землю до бюджету 

територіальної громади і становлять 682,6 тис.грн. (орендна  

 ТОВ «Мрія Фармінг Карпати» надходження від якого займають 

4,5відс. в загальній сумі плати за землю до бюджету міської 

теиторіальної громади і становлять 464,9 тис.грн. (орендна плата 

за землю). 

По земельному податку з юридичних осіб спостерігається зменшення відповідно 

до надходжень минулого року в умовах територіальної громади в сумі – 

1116,1тис.грн. Зменшення надходжень по даному виду платежу вплинув перерахунок 

по земельному податку при подачі річної звітності по ВП ПАТ «Західенерго» також 

частковий перехід на орендні відносини. 

 

Земельний податок  

6643,8 тис.грн.  

64,9% 

 

 

Орендна плата 

3642,1 тис.грн.  

35,4 % 



по орендній платі з юридичних осіб в порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року надходження збільшилися на 1169,9тис.грн. Причиною такого росту 

стало укладання нових договорів оренди по ВП «ДТЕК Західенерго».(02.04.2021р. 

2,8023га сума річних нарахувань 765,6тис.грн., 05.06.2021р. 1,7748га сума річних 

нарахувань 526,2тис.грн., 04.06.2021р. на суму річних нарахувань 279,5тис.грн. )  

Також зменшення відповідно минулогоро року відбулося по земельному 

податку з фізичних осіб (-120,9 тис.грн.) та орендній платі з фізичних осіб (-

145,5тис. грн.). 

Причиною зменшення стало списанння ДПС податкового боргу 

відповідно Закону України від 04.12.2020 № 1072-ІХ «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної 

підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних 

протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» на суму 535,1 тис. грн. а саме: 

 земельного податку з фізичних осіб – 516,1 тис.грн.  

 орендної плати з фізичних осіб – 19,0 тис.грн.  

єдиного податку на 103,4 відс (надійшло 11916,9тис.грн., що більше 

надходжень 2020 року ив умовах територіальної громади на 1706,8тис.грн.).  

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 

105,2відс. (надійшло 2658,6тис.грн. , що більше надходжень минулого року на 

449,3тис.грн.) 

До бюджету Бурштинської міської територіальної громади зараховується 

акцизний податок з виробленого в Україні пального, акцизний податок з 

ввезеного на митну територію пального та акцизний податок з реалізації 

суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Виконання 

плану за 2021 рік по даному виду платежу забезпечено на 102,9відс. 

До бюджету надійшло 15781,3тис.грн. (питома вага 12,8відс. 

надходжень загального фонду)а саме :  



  акцизний податок  з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(пальне) 2798,8 тис.грн. ; 

 акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (пальне) – 9508,9 тис.грн. ; 

  акцизний податку з реалізації суб'єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3473,6 тис.грн.  

 

Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжеь до загального 

фонду складають 0,9відс. 

 За 2021 рік надійшло неподаткових надходжень 1066,5тис.грн. , що на 

77,9тис.грн. більше відповідного показника 2020 року в умовах територіальної 

громади. Виконання планових показників з неподаткових надходжень 

забезпечено за найбільшими джерелами: 

 частиною чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств 

та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету — 

27,6тис. грн. (156,8 відс.) 

 іншими надходженнями— 61,9 тис. грн. (121,7 відс.) 

o інші надходження -11,9 тис. грн. (106,0відс.) 

o штрафні санкції санкції за порушення законодавства про 

патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та 

про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг  - 0,01 тис. грн.  

o адміністративні штрафи та інші санкції —16,4тис.грн. 

(102,1відс.) (У 2021 році було проведено 17 засідань комісії для 

виявлення порушень з боку винних осіб та накладені 



адміністративні штрафи, заборгованість на 01.01.2022 року 13,6тис. 

грн. ) 

o адміністративні штрафи  та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів — 33,6тис.грн. (142,4відс.) 

 адміністративними зборами і платежами, доходів від не комерційної 

діяльності — 693,4тис.грн. (104,2відс.) 

o адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань —46,3тис.грн. (100,0 відс.) 

o плата за надання інших адміністративних послуг — 371,0тис.грн. 

(103,5відс.) 

o адміністративний збір за державну рестрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень — 187,0 тис.грн. (106,1відс). 

o надходженнях від орендної плати комунального майна – 

87,5тис.грн. (105,25 відс.) 

o державне мито 1,8 тис. грн. (103,7відс.) 

 інші неподаткові надходження —283,6тис. грн. (100,0) 

 Слід зазначити, що з відповідним періодом надходження від орендної 

плати збільшилися на 87,5тис.грн. або на 13,3відс. Сума заборгованості по 

даному виду платежу станом на 01.01.2022року скадає 47,9тис.грн. в тому 

числі найбільші божники:  

ОБТІ – 17,4 тис.грн.  

ТзОВ ВЕП КДТ – 13,9 тис.грн.  
ФОП Струк Л.С. – 3,1 тис.грн. 

Структура власних доходів спеціально фонду бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади за 2021 рік 

(81430,6 тис.грн.)
Інші кошти; 160,9; 

0,2%
 Кошти від 

продажу землі; 

106,6; 0,1%

 Екологічний 

податок; 78819,8; 

96,8%

Власні 

надходження 

бюджетних 

установ; 2343,3; 

2,9%

 

  В надходженнях спеціального фонду міського бюджету найбільшу 

питому вагу (96,8відс.) займає екологічний податок, що складає — 



78819,8тис.грн., що більше минулорічних показників в умовах територіальної 

громади на 24137,4тис.грн(44,1відс.). Дане збільшення пов’язане з 

збільшенням виробничих потужностей ВП «ДТЕК Західенерго» Інших 

неподаткових надходжень до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади надійшло 2504,2тис.грн. а саме: 

 надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 

7,2 тис. грн. 

 грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства 

про охорону навколишнього природного середовища внаслідок 

господарської та іншої діяльності 153,7тис.грн.  

 власних надходжень бюджетних установ 2343,3 тис. грн.  

Виконання річного планового показника надходжень від від продажу 

земель несільськогосподарського призначення та прав забезпечено на 

101,1відс. (надходження за 2020 рік в умоах територіальної громади – 

884,7тис.грн.). 

Продано на умовах конкурсу 6 земельних ділянок площею 1559м2.  

 

ІV. ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

 За 2021 рік з бюджету Бурштинської міської територіальної громади 

проведено видатків на загальну суму 263878,7тис. грн., що становить 91,1 % до 

видатків затвердженого бюджету на рік. В тому числі видатки загального 

фонду – 186780,2тис. грн. або 98,7 % ; видатки спеціального фонду(без власних 

надходжень) – 77088,5 тис. грн., або 77,0%.  

Найбільша питома вага видатків загального фонду становить по : 

- фінансуванню закладів освіти – 116133,3 тис. грн. – 62,2 %; 

- фінансування соціального захисту населення –4265,9 тис. грн. –

2,3%; 



- фінансуванню закладів та заходів охорони здоров’я –4805,0тис. 

грн. –2,6%; 

- фінансування державного управління –31346,7 тис. грн. –16,8%; 

- фінансування закладів культури –6244,9 тис.  грн. –3,3 %; 

- фінансування житлово-комунального господарства –18317,9 

тис.  грн. –9,8 %; 

- фінансування економічної діяльності (в т.ч.транспорту, 

дорожнього господарства)-3381,3тис.грн. – 1,8%; 

- інша діяльність – 690,4 тис.  грн.-0,4 %; 

- фінансування фізичної культури і спорту – 870,6 тис.грн.– 0,5%; 

- інші субвенції – 734,3тис.грн.-0,4%. 

 

 

 

 

 

0100 «Державне управління» (0150,0160) 

На фінансування органів управління на 2021р. затверджено по загальному 

фонду 29312,3тис.  грн., виконання за поточний рік складає 29231,9тис.грн. або 

99,7 % до річних призначень. Найбільшу частку складають видатки на виплату 

заробітної плати з нарахуваннями – 28214,8 тис.грн.(100,0% до затвердженого 

плану). Проведені розрахунки по оплаті за комунальні послуги та енергоносії у 

сумі 862,5 тис. грн.  

На утримання відділів (крім апарату управління міської ради) витрачено 

154,7тис. грн. (канцтовари, послуги зв’язку, обслуговування техніки, послуги 

охорони , програмне забезпечення,відрядні). 



За спеціальним фондом проведено видатки на 81,6тис.грн. для придбання 

оргтехніки. 

  

0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

За даним кодом проведено видатки на фінансування міських цільових програм 

на суму 2340,9тис.грн. в т.ч. по загальному фонду 2114,7тис.грн. та по 

спеціальному 226,2тис.грн., а саме: 

 «Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками та 

грошовими винагородами Бурштинської міської ради на 2021-2025 

роки»-227,0тис.грн. (виплата грошових нагород, сувенірів, квітів); 

 «Програма про Фонд міської ради на виконання депутатських 

повноважень на 2021-2025 роки»-646,9тис.грн.(використано на виплату 

матеріальних допомог на лікування, матеріали для ремонту, придбання 

спортивного інвентаря,). 

 «Програма фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської 

міської ради»-1145,0тис.грн.(використано на утримання апарату 

управління- придбання канцтоварів, господарських товарів, пального , 

запчастин до автомобіля,оргтехніки, меблів, оплата послуг зв’язку, 

охорони,страхування автомобіля, ремонт та обслуговування офісної 

техніки,  програмне забезпечення, виплата відрядних ). 

 Програма забезпечення діяльності Центру надання адміністративних 

послуг Бурштинської міської ради на 2021-2022 роки-

98,2тис.грн.(послуги охорони, користування захищеним каналом) 

 Міська цільова програма «Фінансова підтримки КП «Капітальне 

будівництво»-100,0тис.грн.(оплата праці працівників КП). 

 Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та інших 

видатків, пов’язаних з діяльністю Бурштинської міської ради на 2021-

2025 роки-104,2тис.грн.(одноразове харчування, транспортне перевезення 

) 



 Програми Громадський бюджет (бюджет участі) Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки-10,0тис.грн(налаштування та 

технічна підтримка  платформи «Громадський бюджет») 

 

1000 «Освіта» 

 У 2021 році здійснено низку заходів щодо  реформування освіти, 

підвищенні її якості та  доступності, запроваджено концепцію НУШ, 

покращено організацію інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми 

потребами. Шляхом реорганізацію закладів загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади  утворено 3 ліцеї, 2 гімназії. 

Малокомплектні школи територіальної громади перейменовано у філії Ліцею 

№2 та Ліцею №3 , які є опорними закладами. Призупинено навчальний процес з 

01.09.2021 р. у Сарниківській філії Бурштинського ліцею №2 , Вигівській філії, 

Старомартинівській філії Бурштинського ліцею №3. 

 В загальному мережа установ галузі «Освіта», що фінансується з міського 

бюджету, включає 14 установ, в тому числі 8 - закладів  дошкільної освіти, 3 – 

ліцеї, 2 – гімназії, 1- міжшкільний навчально-виробничий комбінат. 

На забезпечення належних умов функціонування і розвитку освіти 

2021р. використано 114673,9 тис. грн. в тому числі за рахунок коштів  

освітньої субвенції 55619,4 тис.грн.  

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання                   

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами   158,1 тис.грн 

власні надходження  1622,0 тис.грн.         

1010 «Дошкільні заклади освіти» 

                   Для охоплення дошкільною освітою 671 дитини Бурштинської 

територіальної громади ,  використано 25390,5 тис. грн: 

- загальний фонд  - 24411,2 тис.грн. 

- спеціальному фонду  – 122,8 тис.грн. 

- власні надходження – 856,5 тис.грн. 



Видатки на оплату праці з нарахуваннями складають 21025,2 тис.грн.  

Педагогічним працівникам оплачувалась надбавка за престижність праці у 

розмірі 10% посадового окладу, при відпустці виплачено допомогу на 

оздоровлення в розмірі посадового окладу , та грошову винагороду  

педагогічним працівникам у розмірі 25% посадового окладу . 

На поповнення медикаментами медичних кабінетів використано 238,7 

тис.грн.  

На придбання продуктів харчування  використано 965,6 тис.грн. по 

загальному фонду та 856.5 тис.грн. по спеціальному фонду ( власні 

надходження). 

Видатки на оплату енергоносіїв складають 2047,6 тис.грн.  

Інші виплати скаладають 364,9 тис.грн. Кошти витрачені на придбання 

миючих та дезінфікуючих засобів,  канцтоварів, оплату послуг зв’язку 

,інтернету,заправку катриджів, поточний ремонт приміщень. В дошкільні 

заклади придбано :  2 холодильники , пральну машину, ноутбук, та за рахунок 

субвенції з обласного бюджету мультимедійну дошку. 

 

 

1020 «Загальноосвітні школи» 

                   Для забезпечення охоплення загальною середньою освітою 2310 

учнів громади, за бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» використано з місцевого бюджету  25300,9 тис. грн., у тому числі 

із загального фонду – 24311,5 тис. грн., спеціального фонду – 399,4 тис. грн. , 

власні надходження склали 590,0 тис.грн. 

           Видатки на оплату праці  з нарахуваннями обслуговуючого персоналу 

склали 17387,5 тис.грн., забезпечення медикаментами 377,3 тис.грн.,енергоносії 

склали 5360,6 тис.грн. 



            Безкоштовним харчуванням забезпечуються 230 учнів перших 

класів, та 29 учнів пільгової категорії (діти учасників АТО,  діти з 

малозабезпечених сімей, діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування 

, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях). Вартість харчування 

складає 25 грн. На придбання продуктів харчування  використано 770,0 тис.грн. 

по загальному фонду та 540,7 тис.грн. власні надходження. 

Видатки на відрядження склали 4,5 тис.грн. 

На оплату послуг (крім комунальних) використано 387,9 тис.грн.  

Придбанно оргтехніку на суму 45,0 тис.грн., холодильника на суму 20 тис.грн.  

Згідно програми «Громадський бюджет » профінансовано Капітальний ремонт 

бігової доріжки Бурштинського Ліцею №2 в сумі 149,6 тис.грн. , влаштування 

дитячого майданчику у Новомартинівській філії Бурштинського ліцею №3. 

Згідно субвенції з обласного бюджету профінансовано Капітальний ремонт 

частини запасного входу-виходу у приміщенні Задністрянського ліцею в сумі 

98,4 тис.грн .  

 

1031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» 

   Обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

2021 рік визначений на основі  формули, виходячи з розрахункової кількості 

ставок педагогічних працівників,  на підставі навчального навантаження та 

нормативної наповнюваності класів склав 56736,9 тис.грн.  

Видатки на оплату праці з нарахуваннями складають 55619,4 тис.грн. 

Протягом року  педагогічним працівникам оплачувались усі обов’язкові 

виплати, надбавка за престижність праці  у розмірі  10 %, з вересня  20% , 

листопад-грудень 30 % посадового окладу, педагогічним працівникам,  

керівникам, заступникам закладів, які здійснюють навчання за державним 

стандартом початкової освіти в рамках реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»  - у розмірі  

20% посадового окладу, при відпустці виплачено допомогу на оздоровлення , 



виплачено грошову винагороду  педагогічним працівникам у розмірі 25% 

посадового окладу .Залишок субвенції на кінець 2021року склав 1117,5 тис.грн. 

Залишок освітньої субвенції в сумі 57,8 тис.грн , який склався на 

початок  2021 року був спрямований та профінансований на виплату заробітної 

плати з нарахуваннями педагогічним працівникам. 

 

 

1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» 

За даним кодом проведено видатки на  суму 3894,4 тис.грн., для 

утримання Централізованої бухгалтерії відділі освіти і науки Бурштинської 

міської ради, Міжшкільного навчально виробничий комбінату, Групи 

централізованого господарського обслуговування . 

Видатки на утримання Бурштинського міжшкільного навчально 

виробничого комбінату склали 4070,3 тис.грн. в т.ч. власні надходження 175,9 

тис.грн. З них виплата заробітної плати педагогічним працівникам з 

нарахуваннями 1444,9 тис.грн., обслуговуючого персоналу 740,2 тис.грн . 

Протягом року  педагогічним працівникам оплачувались усі обов’язкові 

виплати, надбавка за престижність праці у розмірі 10% посадового окладу, при 

відпустці виплачено допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу . 

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря 

використано 297,3 тис.грн. по загальному фонду, та по спец фонду 44,4 тис.грн 

. Значна частина коштів витрачена на придбання палива для підвозу учнів з 

навколишніх сіл ,запчастини для автотранспорту, а також миючих та 

дезінфікуючих засобів,  канцтоварів.На оплату послуг (крім комунальних) 

використано 173,0 тис.грн. Видатки на оплату енергоносіїв складають 168,5  

тис.грн.  

Видатки на утримання Централізованої бухгалтерії відділі освіти і науки 

Бурштинської міської ради складають 740,1 тис.грн. На виплату заробітної 

плати з нарахуваннями – 671,4 тис.грн. ,придбання предметів, матеріалів, 



обладнання та інвентаря використано 10,7 тис.грн., на оплату послуг (крім 

комунальних) використано 58,0 тис.грн. 

Видатки на утримання групи централізованого господарського 

обслуговування складають 402,0 тис.грн.  

          

 

 

1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» 

За даним кодом проведено видатки для забезпечення : 

- підвозу учнів – 49,0 тис.грн 

- одноразові грошові допомоги дітям-сиротам 3,8 тис.грн. 

- виплати для заохочення та організацію свята, стипендія для 

обдарованих дітей 38,0 тис.грн. 

- проведення конференцій педагогічних працівників – 25,8 тис.грн. 

- грошові виплати переможцям конкурсів – 40,0 тис.грн.  

 

«Нова українська школа» 

             Для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти `Нова українська школа`  було використано 284,96 

тис.грн., з них за рахунок міського бюджету профінансовано 20,5 тис.грн. 

для закупівлі комп'ютерної техніки  для закупівлі засобів навчання та 

обладнання. Згідно  субвенції з державного бюджету   придбанні засоби 

навчання :набори настільних розвиваючих ігор, інтегровані набори 

карток,мікроскопи,інтегровані глобуси ,набори дидактичних матеріалів, 

підвищення кваліфікації вчителів, проведення супервізій  в сумі – 264,5 

тис.грн.  

«Спроможна школа для кращих результатів» 

 

Урядова Програма «Спроможна школа для кращих результатів» - це 

фінансова підтримка закладів освіти, яким потрібен ремонт будівель, закупка 

обладнання для навчальних кабінетів, оновлення інтер’єрів у коридорах, 

класах, навчальних лабораторіях. Згідно розподілу обсягу субвенції з 



державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію  даної програми у 2021 

році, бюджету Бурштинської міської ради виділено 1156,8 тис. грн. , 

співфінансування з міського бюджету,склало 129,0 тис.грн.  

Участь у  реалізації даної програми  взяло два заклади:  

Бурштинський ліцей №2 - «Капітальний ремонт підлоги, стін і стелі 

спортивної зали» , касові видатки якого склали 867,2 тис.грн., з них 

співфінансування з міського бюджету – 87,0 тис.грн . 

Бурштинський ліцей №3 –«Сучасний кабінет хімії» ,касові видатки 

даного проекту склали 413,0 тис.грн, з них співфінансування з міського 

бюджету - 42,0 тис.грн . 

 

1200 «Надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами» 

        

Для надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного  було виділено 247,2   

тис.грн., касові видатки складають 240,1 тис.грн. Згідно даної субвенції 

проводились оплати  корекційно-розвиткових занять , придбано комплекти для 

дрібної моторики, розвитковий матеріал. 

 

1210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами» 

 Видатки даної субвенції профінансовано у 2021 році  складають 91,1 

тис.грн., які були спрямовані на оплату  корекційно-розвиткових занять , 

придбано  розвитковий матеріал. 

 

 

1080 «Школи естетичного виховання дітей » 



Для утримання музичної школи з загального фонду за 2021 рік використано 

7365,3 тис.грн. ,з спеціального фонду 390,3 тис.грн. 

Видатки на оплату праці з нарахуваннями складають 7605,4 тис.грн. в тому 

числі з загального фонду 7215,1 тис.грн., спеціального 390,3тис.грн. Протягом 

року  педагогічним працівникам виплачувались всі обов’язкові виплати,  

надбавка за престижність праці у розмірі 5% посадового окладу, при відпустці 

виплачено допомогу на оздоровлення. 

На оплату послуг (крім комунальних) використано 7,2тис.грн . Проведено 

видатки на послуги інтернету,вивіз сміття. 

На придбання сантехнічних засобів, електролічильника, свідоцтв  використано 

3,9тис.грн. 

 Видатки на оплату енергоносіїв складають 139,1 тис.грн.  

 

 

   

2000 «Охорона здоров’я» 

На фінансування закладів  та заходів охорони здоров’я у 2021 році 

використано 4805,0 тис.грн. по загальному фонду та 3140,2 тис.грн. по 

спеціальному фонду. 

2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населення» 

За даним кодом  у 2021 році проведено видатків на утримання КО 

«Бурштинської центральної міської лікарні» у сумі 4525,8тис.грн. в тому числі 

по загальному фонду 2033,5 тис.грн. та по спеціальному фонду 2492,3тис.грн. 

Видатки загального фонду : 

Видатки на оплату праці з нарахуваннями складають 389,0тис.грн.  

На придбання продуктів харчування  використано 18,1тис.грн. Видатки на 

оплату енергоносіїв складають 1623,4 тис.грн. 

По спеціальному фонду проведено видатки по реконструкцiї системи 

постачання медичного кисню для вiддiлень на суму 2013,9тис.грн.за рахунок 

субвенції з державного бюджету , та 478,4тис.грн. на реконструкцію та 



капітальний ремонт пологового відділення за рахунок іншої субвенції з 

обласного бюджету. 

2110 «Первинна медико-санітарна допомога» 

За даним кодом здійснювались видатки на оплату енергоносіїв по ФАПах, 

амбулаторіях та  міського центру первинної медико-санітарної допомоги у сумі 

317,4тис.грн. 

2142  «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» 

За даним кодом проведені видатки на придбання туберкуліну в сумі 

24,3тис.грн.(придбання туберкуліну). 

2143 «Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/Сніду» 

За даним кодом проведені видатки на придбання тестів для виявлення СНІДу в 

сумі 9,0 тис.грн. 

2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет» 

За даним кодом проведені видатки на забезпечення лікування хворих на 

цукровий діабет та нецукровий діабет в сумі 765,6грн.(відшкодування 

пільгових рецептів на інсулін. 

2152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 

За даним кодом проведені видатки в сумі 2304,0тис.грн, в тому числі по 

загальному фонду 1655,1тис.грн. та по спеціальному фонду 648,9тис.грн. 

Кошти використані на фінансування: 

1.Програми комплексної Програми «Здоров’я населення Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки» та Програми розвитку та фінансової 

підтримки комунального некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області на 2021 – 2025 роки на суму 1712,9 (відшкодування пільгових рецептів, 

вiдшкодування пiльгового зубопротезування,виплата пільгових 

пенсій,придбання медикаментів,за доступ до програми 

«HELSI»,обслуговування рентгенобладнання, капiтальний ремонт по 



влаштуванню системи вентиляцiї i кондиціонування в приймальному 

вiдділенні) 

2. Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області на 2021 – 2025 роки 

3. Міської цільової програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги 

на засадах сімейної медицини на 2021-2025 роки на суму 470,5тис.грн 

(відшкодування пільгових рецептів, придбання засобів індивідуального 

захисту). 

4. Програми забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними 

засобами для використання в побутових умовах на суму 120,6тис.грн. 

 

 

 

 

3000  Соціальний забезпечення 

На соціальний захист населення по бюджету міста на 2021р. виділено 

3107,1 тис. грн. по загальному фонду, використано 3062,8 тис. грн. або 98,6 % 

до плану звітного періоду. 

3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 

зв’язку 

За даним кодом проведено видатки в сумі 17,3  тис.грн. на наддання 

пільг з оплати послуг зв’язку. 

3035 «Компенсація виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на залізничному транспорті» 

За даним кодом проведено  видатків на суму 50,00 тис.грн.  

3050 «Пільгове медичне обслуговування осіб,які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

За даним кодом проведено видатки в сумі 57,6 тис.грн.за рахунок іншої 

субвенції з обласного бюджету. 



3090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів 

війни» 

За даним кодом проведено видатки в сумі 18,3 тис.грн.за рахунок іншої 

субвенції з обласного бюджету. 

3131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної 

цільової соціальної програми 'Молодь України'» 

За даним кодом проведено видатків в сумі 53,1 тис.грн. на фінансування міської 

цільової соціальної програми «Розвитку та підтримки молодіжної політики і 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 років» (придбання призів, 

подарунків,послуги з перевезення , одноразового харчування) . 

3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 

дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» 

 За даним кодом проведено видатків на суму 93,5 тис.грн. на фінансування 

програми «Оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки»(послуги з перевезення, 

придбання товарів для проведення заходів)  

 

 

            3160     «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 

За даним кодом  проведено видатки на суму 102,0 тис.грн.для виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам.  

 

             3180 «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 

За даним кодом проведено видатків на суму 144,3 тис.грн. 

              3241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення» 



За даним кодом  у 2021 році проведено видатків на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями 12 соціальним робітникам , які здійснюють догляд за 

одинокими людьми похилого віку 

 

 

            

 

           3242 « Інші  заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення 

За даним кодом проведено видатків на суму 1486,9 тис.грн. на фінансування 

наступних програм: 

   

 Комплексна програма соціального захисту населення на суму 991,8 

тис.грн., в т.ч.: 

- Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА 165,5 тис.грн 

-   Надання одноразових грошових допомог на лікування онкохворих 

громадян міста 312,5 тис.грн. 

- Надання одноразових грошових допомог на лікування інших 

категорій громадян 156,0 тис.грн. 

- Виплата допомоги на поховання непрацюючих громадян 

працездатного віку 136,0 тис.грн 

-  Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкохворих 

дітей та дітей з інвалідністю підгрупи "А" – 73,0 тис.грн. 

- Адресна допомога одиноком громадянам похилого віку до свят ( 

День людей похилого віку) - 24,4 тис.грн. 

- Надання допомоги на лікування та вірешення соціально побутових 

питянь внутрішньопереміщеним особам , які тимчасово 

проживають у місті – 1,0 тис.грн. 

- Відшкодування витрат на проїзд хворим для сеансу гемодіалізу 

120,0 тис.грн. 

- Виділення коштів на поховання громадян без постійного місця 

проживання 3,4 тис.грн. 

- Поштові витрати – 3,8 тис.грн. 

 

 Програма 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, добровольчих батальйонів та інших 

громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 



антитерористичній операції в районах її проведення в сумі 491,3 тис.грн., 

в т.ч.: 

- Здійснення щомісячної виплати дітям до 18 років загиблих ( 

померлих) бійців-добровольців, які брали участь у захисті 

територіальної цілісності державного суверенітету на Сході 

України, в розмірі прожиткового мінімуму ,визначеного Законом 

про державний бюджет України на відповідний рік 94,3 тис.грн 

- Надання одноразової матеріальної допомоги особам ,призваним на 

військову службу за контрактом  -150,0 тис.грн. 

- Надання  одноразової грошової  допомоги учасникам АТО та ООС 

до Дня захисника Вітчизни – 164,0 тис.грн. 

- Додаткові виплати бійцям -добровольцям ,які брали участь у 

захисті територіальної цілісності  - 54,0 тис.грн. 

- Надання матеріальної допомоги постраждалим учасникам 

Революції Гідності  2,0 тис.грн. 

- Відшкодування витрат організаціям, підприємцям, що надають 

ритуальні послуги на поховання учасників АТО/ ООС, смерть яких 

пов’язана з участю в АТО/ООС та тих, які померли після 

демобілізації, за додатково  надані ритуальні послуги, що не 

входять у відшкодування згідно ПКМУ від 28.10.2004 №1445, 

Розпорядження Івано-Франків-ської ОДА від 01.07.2010 №387  та 

рішення виконкому Бурштинської міської ради. – 5,0 тис.грн. 

- Надання матеріальної допомоги до Дня пам’яті 29 серпня сім’ям 

загиблих та померлих учасників АТО та ООС – 22,0 тис.грн 

 

 

 Програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування,захисту їх житлових прав, 

попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2021-2025 

роки Бурштинської міської територіальної громади. (придбання 

подарунків для дітей сиріт)-49,5тис.грн. 

 

 

4000 «Культура і мистецтво» 

На фінансування закладів культури за 2021р. використано 6364,3тис.грн. , 

в тому числі по загальному фонду 6244,9тис.грн. та по спеціальному 

119,4тис.грн.  

4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» 



На утримання 11-ти бібліотек використано 1371,0 тис. грн. по загальному 

фонду та 20,0 тис.грн.по спеціальному фонду. 

Видатки на оплату праці з нарахуваннями складають 1364,6 тис.грн. Протягом 

року працівникам оплачувались всі обов’язкові виплати , надбавка за особливі 

умови праці у розмірі 5% посадового окладу, при відпустці виплачено 

допомогу на оздоровлення .   

На  придбання паперу та штампів використано 3,4тис.грн .  

На оплату послуг (крім комунальних) використано 3,0 тис.грн  на послуги 

інтернету. 

За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету по спеціальному фонду 

придбано ноутбук та принтер на суму 20,0тис.грн. 

4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» 

За даним кодом проведено видатків на суму 229,4 тис.грн. На оплату праці з 

нарахуваннями  двох музеїв використано 217,0тис.грн та 12,4тис.грн. на 

технічне обслуговування вогнегасників, послуги зв’язку та проектно-

дизайнерські роботи. 

 

4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів та інших 

закладів клубного типу» 

На утримання 6 будинків культури та 12 клубів використано 3937,3 тис.грн., в 

тому числі по загальному фонду 3854,1тис.грн. та по спеціальному фонду 

83,2тис.грн. 

Видатки на оплату праці з нарахуваннями складають 3608,1 тис.грн. Протягом 

року працівникам оплачувались всі обов’язкові виплати , при відпустці 

виплачено допомогу на оздоровлення . 

 На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря використано 

83,1тис.грн.,(придбання лічильника, вікон, дверей,світильників). 

 На оплату послуг (крім комунальних) використано 26,2 тис.грн . Проведено 

видатки на вивіз сміття, ремонт лічильників. 

 Видатки на оплату енергоносіїв складають  136,8 тис.грн.  



За кошти спеціального фонду придбано ноутбук, проектор мультимедійний , 

альтанки на сум 83,3тис.грн. 

 

4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва» 

За даним кодом проведено видатки на утримання централізованої бухгалтерії 

відділу культури у сумі 358,5тис.грн. 

 Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам централізованої 

бухгалтерії відділу культури  складають 346,5 тис.грн. Протягом року  

працівникам виплачувались всі обов’язкові виплати,  надбавка за інтенсивність 

праці у розмірі 50% посадового окладу, премії , при відпустці виплачено 

допомогу на оздоровлення . 

На  придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря використано  

1,8 тис.грн . Кошти витрачені на придбання   канцтоварів, картриджів. 

На оплату послуг (крім комунальних) використано 10,2тис.грн . Проведено 

видатки на послуги інтернету,обслуговування бухгалтерських програм. 

 

4082 «Інші  заходи в галузі культури і мистецтва» 

За даним кодом проведено видатки   в сумі 432,0тис.грн., які використані на 

фінансування Програми розвитку галузі культури Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 (придбання рамок, сувенірів,квітів, послуги з 

перевезення, послуги з освiтлення, озвучення та сценiчний комплекс,послуги з 

одноразового харчування, розробка та друк афіш). 

 

5000 «Фiзична культура i спорт» 

5011«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань» 

За даним кодом проведено видатків на суму 268,0 тис.грн. на 

фінансування  програми «Розвитку фізичної культури і спорту Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (придбання спортивного 



інвентарю, послуги з перевезення, одноразового харчування, нагородження 

спортсменів). 

5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» 

За даним кодом проведено видатки на фінансування програм: 

- програма фінансової підтримки громадської організації «Федерація вільної 

боротьби міста Бурштин» на 2021 рік -150,0тис.грн.(придбання спортивного 

інвентарю,одягу,компенсація за харчування). 

- програми фінансової підтримки громадської організації «Футбольний клуб 

«Касова»  на 2021 рік-150,0тис.грн.(придбання футбольної форми, послуги з 

перевезення, компенсація за харчування) 

-програми фінансової підтримки громадської організації ""Бурштинська міська 

федерація футболу"" на 2021 рік - 302,6тис.грн.(придбання спортивного 

інвентарю,компенсація за харчування 

 

6000 «Житлово комунальне господарство» 

6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» 

За даним кодом проведено видатки в сумі 91,3тис.грн., за рахунок іншої 

субвенції з обласного бюджету. 

Кошти використано на капітальний ремонт під’їздів житлових будинків. 

6015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» 

За даним кодом проведено видатків в сумі 216,4тис.грн., які використано на 

поточний ремонт ліфтів в сумі 111,2тис.грн. та капітальний ремонт ліфтів в 

сумі 105,2тис.грн . 

6020 « Забезпечення функціонування  підприємств,установ і організацій , 

що виробляють , виконують, та/або надаютьжитлово комунальні послуги» 

За даним кодом проведено видатків у сумі 8913,0тис.грн. (в тому числі по 

спеціальному фонду 18,9тис.грн,). 

Дані видатки  використано: 



 на оплату праці з нарахуваннями по лазні(спеціальний фонд,власні 

надходження)-18,9тис.грн. 

 оплата енергоносіїв по лазні 40,1 тис.грн. 

 фінансування «Програми фінансової підтримки  КП «Житловик» на 

2021рік» в сумі 8243,5тис.грн.(погашення заборгованості за 

електроенергію 594,8тис.грн., оплаті праці-7648,7тис.грн.) 

 фінансування «Програми надання фінансової підтримки комунальних  

підприємств Бурштинської міської ради на 2021 рік -

650,6тис.грн.(використано на оплату оплату праці з нарахуваннями , 

придбання комп’ютерного обладнання,придбання матеріалів) 

6030 «Благоустрій міст,сіл,селищ» 

За даним кодом  проведено видатків у сумі 9783,1тис.грн., в тому числі по 

загальному фонду 9191,0тис.грн. та по спеціальному 592,1 тис.грн. 

Видатки на електроенергію по вуличному освітленню складають 1269,5тис.грн. 

КП «Житловик», КП «Еко-сервіс» надано фінансової підтримки у сумі 6548,0 

тис.грн.(на оплату праці працівникам господарства благоустрою,придбання 

матеріалів,ялинки). 

На придбання матеріалів для благоустрою міста(матеріали для вуличного 

освітлення , електрогірлянди, новорічні прикраси,) використано 250,3тис.грн. 

На оплату послуг по благоустрою міста проведено видатків на суму 

1120,8тис.грн.(Дані кошти використані на обслуговування вуличного 

освітлення, косіння трави, заміну аварійної водопровідної мережі, технічне 

обслуговування газопроводів,ремонт та заміна електролічильника, стерилізація 

собак,наклейка банерів,підготовка міста до свят). 

Видатки на капітальний ремонт інших об’єктів склали 97,8 тис.грн. (Дані кошти 

використані на капітальний ремонт вуличного освітлення). 

По спеціальному фонду на придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування проведено видатків на суму 494,3тис.грн.,в тому 

числі за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету -28,0тис.грн.(придбання 



дитячого ігрового майданчика, зупинки громадського 

транспорту,газонокосарки, світлодіодної перетяжки). 

6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» 

За даним кодом проведено видатки в сумі 121,5 тис.грн. на фінансування 

Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках Бурштинської міської територіальної громади на 

2021 рік-32,3тис.грн та Програми про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021 рік-89,2тис.грн.. 

7130 «Здійснення заходів з землеустрою» 

За даним кодом проведено видатків на суму 291,0 тис.грн. по загальному фонду 

та 87,5тис.грн по спеціальному фонду на фінансування Програму у галузі 

розвитку земельних відносин на території Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки (проведено експертну грошову оцінку земельних 

ділянок, створення обмiнного файлу XML до системи земельного кадастру, 

виготовлення технічної документацiї з нормативно грошової оцiнки земель). 

 

7350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації)» 

За даним кодом проведено видатків у сумі 98,3 тис.грн. Кошти використані на 

фінансування Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 рр.( розробка 

генерального плану територiї, розподiлу iнженерно-технiчних заходiв). 

 

7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій» 

За даним кодом проведено видатків на суму 4445,5тис.грн. ,  в тому числі по 

загальному фонду за рахунок субвенції з бюджету Дубовецької ТГ  

800,0тис.грн.(поточний ремонт дороги)  та по спеціальному фонду 



3645,5тис.грн.(проведення заходів від підтоплення та затоплення (капітальний 

ремонт),коригування робочого проекту,придбання новорічної атрибутики). 

7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 

 За даним кодом проведено видатків на суму 10600,5тис.грн., в тому числі з 

загального фонду 1845,5тис.грн. та 8755,0тис.грн. з спеціального фонду 

міського бюджету. 

 По загальному фонду проведено оплату послуг автогрейдера,прогортання 

снігу,підсипки доріг, придбання щебеню , поточний ремонт доріг на сум 

1845,5тис.грн. 

 По спеціальному фонду здійснено видатки по капітальному ремонту 

доріг, виготовлення проектно-кошторисної документації,експертиза проектної 

документації на суму 8755,0тис.грн. 

7693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» 

За даним кодом проведено видатки на фінансування Програми залучення 

інвестицій в економіку Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки на суму 336,5тис.грн.(проведення семінару, консультаційні послуги) 

 

8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій  та 

наслідків стихійного лиха» 

 За даним кодом проведено видатків в сумі 35,4 тис.грн.з загального фонду. 

Кошти використані на фінансування комплексної цільової програми розвитку 

цивільного захисту Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки(придбання палива для поповнення резерву) . 

 

8220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» 

 За даним кодом проведено видатків на суму 4,7 тис.грн. на фінансування 

Програма «Захисник Вітчизни» на підготовку бланків для формування 

особових справ призовників.  

8230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» 



За даним кодом проведено видатки в сумі 356,2 тис.грн., в тому числі по 

загальному фонду 268,9тис.грн., та по спеціальному фонду-88,3тис.грн. на 

фінансування програми « Безпечне місто 2020-2025роки» (обслуговування 

системи відеоспостереження,придбання та встановлення дорожніх знаків). 

8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 

За даним кодом проведено видатки в сумі 32192,5тис.грн. на фінансування 

заходів Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2021 

рік. 

8420 «Інші заходи у сфері масової інформації» 

За даним кодом проведено видатки на фінансування Міської програми 

«Відкрите місто – влада для людей» за 2021 рік в сумі 376,8тис.грн.(оплата 

телекомункаційних послуг , обслуговування сайту, висвітлення діяльності 

ради,придбання та встановлення програмного забезпечення). 

 

8741 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у 

будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного 

фонду місцевого бюджету» 

За даним кодом проведено видатків на суму 32,5тис.грн на проведення 

аварiйного ремонту покрiвлi в буд. №5 по вул Коновальця. 

8775 «Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого 

бюджету» 

За даним кодом проведено видатків на суму 18,3тис.грн. для придбання 

палива для поповнення матеріального резерву. 

9740 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

природоохоронних заходів» 

За даним кодом проведено видатків на суму 17830,7тис.грн. , які 

спрямовано наступним бюджетам: 

-Обласний бюджет-247,3тис.грн. для влаштування зовнішніх 

каналізаційних мереж і споруд на них для реалізації проекту «Амбулаторія 



монопрактики сімейної медицини по вулиці Шевченка с.Старий Мартинів 

Галицького району нове будівництво». 

-бюджет Івано-Франківської міської ТГ-10000,0тис.грн. на здійснення 

природоохоронних заходів. 

-бюджет Галицької міської ТГ-4600,0тис.грн., на виконання заходів з 

озеленення території Блюдниківської амбулаторії Галицького територіального 

центру надання соціальних послуг в селі Блюдники 600,0тис.грн.,на здійснення 

природоохоронних заходів 4000,0тис.грн. 

-бюджет Більшівцівської селищної ТГ на здійснення природоохоронних 

заходів -2000,0тис.грн. 

-бюджет Дубовецької сільської ТГ на здійснення природоохоронних 

заходів -1983,4тис.грн. 

9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

 За даним кодом проведено видатків на суму 684,5тис.грн з загального 

фонду і 3240,4 тис.грн.з спеціального фонду. 

З загального фонду перераховано субвенцію бюджету Галицької міської ТГ: 

 для фінансування заробітної плати Малої академії народних ремесел , 

 для Галицького територіального центру надання соціальних послуг на 

здійснення видатків для утримання самотніх людей та інвалідів 

Бурштинської міської територіальної громади», 

 для підвозу учнів 

З спеціального фонду перераховано 3240,4тис.грн. Івано-Франківському 

обласному бюджету для співфінансування видатків на закупівлю сучасних 

меблів та комп’ютерного обладнання на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», для 

співфінансування об’єкту «Реконструкція приміщення приймального 

відділення Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська лікарня» під приймальне відділення екстренної (невідкладної 

допомоги) . 



9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» 

За даним кодом проведено видатків на суму 50,0 тис.грн. по загальному фонду 

на фінансування програми профілактики злочинності на 2020-2025роки  та 98,9 

тис.грн. по спеціальному фонду для Галицького ДПРЧ для виконання 

природоохоронних заходів. 

 

СТАН  РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ 

Станом на 01.01.2022 року кредиторської заборгованості по бюджету 

Бурштинської ТГ немає.         

  
 

V. ФІНАНСУВАННЯ 

208100 «На початок періоду»  

У 2021 році було спрямовано залишки коштів загального фонду у сумі 5958,2 

тис.грн., в тому числі: 

 Вільний залишок загального фонду 5809,1тис.грн. Кошти спрямовано на 

оплату праці 1405,2тис.грн., оплата енергоносіїв 1366,2тис.грн., 

медикаменти 3,5тис.грн., продукти харчування 247,3тис.грн.,інші видатки 

2154,4тис.грн., на капітальні видатки-632,5тис.грн. 

 Залишок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

субвенції на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду              

91,3 тис.грн.  Кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями та на 

капітальні видатки. 

 Залишок освітньої субвенції у сумі  57,8тис.грн. спрямовано оплату праці 

з нарахуваннями педагогічних працівників.  

 

Залишок коштів по спеціальному фонду спрямовано  у сумі 13885,7тис.грн., в 

тому числі: 



- Кошти отримані від відшкодування втрат с\г виробництва-

467,2тис.грн. для фінансування Програми у галузі земельних 

відносин на території Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки»; 

- Екологічні кошти-13418,5 тис.грн. 

208400 «Кошти , що передаються з загального фонду  бюджету до бюджету 

розвитку(спеціального фонду) 

По даному коду було заплановано 13639,1тис.грн. Фактично перераховано до 

бюджету розвитку 13536,4тис.грн. 

208300  “ Інші розрахунки» 

По загальному фонду станом на 01.01.2021 року сума складає 14203,4 тис. грн , 

в т.ч.:  

- Субвенції з МБ іншим МБ  +2494,2 тис. грн 

- Інші субвенції надані іншим МБ (бюджет Галицької ТГ) – (-684,3 

тис. грн) 

- Перераховано кошти з спеціального до загального фонду 

+12393,5тис.грн. 

По спеціальному фонду сума складає  -21442,7 тис.грн, в т.ч. : 

- Субвенції з МБ іншим МБ + 12021,9 тис. грн 

- Інші субвенції надані іншим МБ (– (-21071,1 тис.грн). 

- Перераховано кошти з спеціального до загального фонду                           

(-12393,5тис.грн.) 

401102 «Середньострокові зобов’язання» 

 За даним кодом заплановано 9000,0тис.грн. для отримання кредиту в 

УКРГАЗбанку. Фактично отримано 5584,4тис.грн.(кошти спрямовано на 

капітальний ремонт доріг) 

Тимчасово вільні кошти бюджету протягом звітного року не розміщались на 

депозитних рахунках в установах банків. 

 

VI. КРЕДИТУВАННЯ 

Бурштинська міська рада кредитів з міського бюджету не надавала. 



VII. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 

Субвенції з загального фонду державного бюджету, що передаються до 

бюджету Бурштинської ТГ визначені на 2021 рік з урахуванням змін у сумі 

60731,2тис.грн.(в тому числі освітня субвенція-56736,9тис.грн., Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми `Спроможна 

школа для кращих результатів`1156,8тис.грн., Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій 2557,5тис.грн., Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що 

зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України 

280,0тис.грн.) Протягом звітного періоду кошти надійшли в повному обсязі.  

З них до Державного бюджету повернено 7,9тис.грн.( Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми `Спроможна школа для 

кращих результатів`5,6тис.грн.кошти використані відповідно до актів 

виконаних робіт, Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу 

внаслідок збройного конфлікту на сході України 2,4тис.грн.- кошти на 

придбання житла використані у співвідношенні з місцевим бюджетом 70/30). 

 На кінець року утворився залишок по субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій на суму 6,2тис.грн. 

 

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам по загальному 

фонду визначені на 2021 рік з урахуванням змін у сумі 2532,2тис.грн. 

Протягом звітного періоду надійшло 2494,2тис.грн., а саме: 

  Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 247,2тис.грн. 



 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету-264,5тис.грн. 

 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів 

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

державного бюджету -735,5тис.грн. 

 Інші субвенції з місцевого бюджету-1247,0тис.грн 

 

Повернуто до обласного бюджету загального фонду трансфертів в сумі 

149,12011тис.грн. а саме: 

 Інша субвенція з обласного бюджету на поховання померлих (загиблих) 

УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни 2,476тис.грн.  

 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету- 141,23957тис.грн. 

Причина повернення :кошти оплачені відповідно до проведених торгів в 

системі «ПРОЗОРО» 

 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки закладів та 

заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 5,40454тис.грн. 

 

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам по спеціальному 

фонду визначені на 2021 рік з урахуванням змін у сумі 21243,4тис.грн. 

Протягом звітного періоду надійшло 12021,9тис.грн., а саме: 

- субвенція з місцевого бюджету на погашення заборгованості з 

різниці в тарифах 1907,1тис.грн. 

- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних 

заходів 484,4тис.грн. 

- Інші субвенції з місцевого бюджету(з обласного бюджету , 

бюджету Івано-Франківської ТГ, бюджету Дубовецької ТГ) 

8426,6тис.грн. 



- Субвенція 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 -2013,9тис.гр 

Начальник фінансового відділу                          Ольга ПЕТРОВСЬКА 

 

 


