
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 29 квітня 2022 року                                                                                        № 01/33-22 

    

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 зміни до бюджету: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціал

ьний 

фонд 

сума,гр

н. 

01 Міська рада    

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні послуги (Програма 

фінансової підтримки комунальних підприємств 

Бурштинської міської ради на 2022рік для КП «ЖЕГ 

Бурштинської міської ради» на закупівлю матеріалів, 

необхідних для ліквідації наслідків 

стихії(буреломів,вітровалів) 17.02.22, що завдала 

шкоди покрівлям багатоквартирних будинків по 

вулицях В.Стуса,6,Калуська,8,Калуська,10,   

С.Стрільців,9, В.Стуса,17,В.Стуса,19) +80000,00 

 

0116090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства(Програма про дольову участь 

співвласників у поточному та капітальному ремонтах 

багатоквартирних будинків Бурштинської міської 

територіальної громадина 2022 рік) 

-80000,00  

0116020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або 

+80000,00  



надають житлово-комунальні послуги (Програма 

фінансової підтримки комунальних підприємств 

Бурштинської міської ради на 2022рік для КП «ЖЕГ 

Бурштинської міської ради» на закупівлю матеріалів, 

необхідних для ліквідації наслідків 

стихії(буреломів,вітровалів)17.02.22, що завдала 

шкоди покрівлі багатоквартирного будинку по вулиці 

Р.Шухевича,4  

0116090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства (Програма про дольову участь 

співвласників у поточному та капітальному ремонтах 

багатоквартирних будинків Бурштинської міської 

територіальної громадина 2022 рік) 

-80000,00  

0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки -80000,00  

0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони (придбання 

та встановлення системи оповіщення) 

+80000,00  

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення 

Програма 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 

-55510,00  

0110180 Міська цільова програма «Фінансова підтримка КП 

«Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» 

на 2022-2024роки 

+55510,0 

 

 

 Відділ соціального захисту населення   

0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення 

 «Програма підтримки сімей загиблих, постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, 

осіб які перебувають чи перебували у складі 

добровольчих формувань, що утворилися для захисту 

незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, та інших громадян, які залучалися 

і брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції в районах її проведення, чи у здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення Бурштинської 

міської територіальної громади на період 2022-2026 

років» 

-50000,00  

0813090 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни  «Програма підтримки 

сімей загиблих, постраждалих учасників Революції 

Гідності, учасників бойових дій, осіб які перебувають 

чи перебували у складі добровольчих формувань, що 

утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, та інших громадян, 

які залучалися і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції в районах її проведення, 

+50000,00  



чи у здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення Бурштинської 

міської територіальної громади на період 2022-2026 

років» 

 Відділ культури   

1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма 

розвитку галузі культури Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2023р. 

-90000,00  

 Фінансовий відділ   

3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів(для 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в 

Івано-Франківській області (Комплексна цільова 

соціальна програма розвитку цивільного захисту 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-

2025 роки, переобладнання пожежного автомобіля та 

дооснащення пожежно-рятувальних підрозділів)) 

+90000,00  

2.Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по міській раді по  Програмі про 

Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень на 2021-2025 роки: 

2.1.Зменшити призначення за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 

управління» на суму 98800,00грн. 

2.2.Збільшити призначення: 

 за КПКВКМБ 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»+92800,00грн. 

 за КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення»+6000,00. 

3.Зменшити обсяг освітньої субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам за ККД 

41033900 на суму 5503200,00грн.та відповідно по відділу освіти і науки за КПКВКМБ 0611031 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»на суму 

5503200,00грн. 

4.Зменшити бюджетні призначення по міській раді за КПКВКМБ 0115062 «Підтримка 

спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні»  (Програма фінансової підтримки громадської організації «Федерація вільної 

боротьби міста Бурштин» на 2022 рік) в сумі 32700,00 та відповідно збільшити відділу 

соціального захисту населення  за КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення для виплати одноразової матеріальної допомоги на 

лікування Рудницькій А.  

5. Відповідно до рішення міської ради від 25 лютого 2022 року №15/28-22 «Про внесення 

змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього 

середовища по Бурштинській міській територіальній громаді на 2022 рік» здійснити 

перерозподіл коштів між розпорядниками коштів. 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Спеціальний 

фонд 

сума,грн. 

01 Міська рада   

0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів -1000000,00 

37 Фінансовий відділ  

3719740 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

природоохоронних заходів (Субвенція Більшівцівській 

селищній територіальній громаді з місцевого бюджету для 

здійснення природоохоронних заходів відповідно до 

+1000000,00 

 



Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. N 

1147 для реконструкції парку пам’ятки садово-паркового 

мистецтва «Парк пам’яті борцям за незалежність») 

 

6. Відділу соціального захисту виділити кошти для надання одноразової матеріальної 

допомоги Кабан Наталії Михайлівні в сумі 10000,00грн. та Михайловському Юрію 

Андрійовичу в сумі 10000,00грн. 

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

призначення головних розпорядників коштів бюджету за програмною та економічною 

ознаками. 

8.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  

 

 


