
                                                                            
УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 30 червня 2022 року                                                                                           № 01/36-22
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, наказу Міністерства фінансів України від 10.05.2022 року
№ 135 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету», рішень міської ради від 04
лютого 2022 року № 01/27-22, від 25 лютого 2022 року № 15/28-22, від 29 квітня 2022 року
№  05/33-22,  від  26  травня  2022  року  №  16/34-22  «Про  внесення  змін  в  Перелік
природоохоронних  заходів  з  місцевого  фонду  охорони  навколишнього  природного
середовища по Бурштинській міській раді на 2022 рік», розпорядження Івано-Франківської
обласної  адміністрації  від  19  травня  2022 року  № 181 «Про  зменшення  і  перерозподіл
субвенції»,  службової  записки  начальника  управління  економіки,  праці  та  інвестиційної
діяльності  О.Скриника,  звернень  від  розпорядників  коштів  враховуючи   рекомендації
комісії з  фінансів, бюджету, планування соціально - економічного розвитку, інвестицій та
міжнародного співробітництва, міська рада

вирішила:

1. Внести зміни до Додатку 1 рішення сесії міської ради від 24.12.2021 «Про бюджет
Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік», а саме:
  Код Назва податку Зміни (+,-)

14040000

Акцизний  податок  з  реалізації  суб`єктами
господарювання  роздрібної  торгівлі  підакцизних
товарів -3 604 000,00

14040100

Акцизний  податок  з  реалізації  виробниками  та/або
імпортерами,  у  тому  числі  в  роздрібній  торгівлі
тютюнових  виробів,  тютюну  та  промислових
замінників  тютюну,рідин,  що  використовуються  в
електронних  сигаретах,  що  оподатковується  згідно  з
підпунктом 213.1.14 739 600,00

14040200

Акцизний  податок  з  реалізації  суб`єктами
господарювання  роздрібної  торгівлі  підакцизних
товарів  (крім  тих,  що  оподатковуються  згідно  з
підпунктом  213.1.14  пункту  213.1  статті  213
Податкового кодексу України) 2 864 400,00

ВСЬОГО 0,00

2. Збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету за кодом доходу 41051200
«Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими



освітніми  потребами  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету»  на  суму
18600,00 грн. та спрямувати відділу освіти і науки за КПКВКМБ 0611200 «Надання освіти
за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим бюджетам на  надання  державної
підтримки  особам  з  особливими  освітніми  потребами»  (видатки  споживання  +10300,00
грн., видатки розвитку +8300,00 грн.). При цьому збільшити передачу з загального фонду
до бюджету розвитку на суму 8300,00 грн.

3. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по природоохоронних заходах:

КПКВКМ
Б

Назва розпорядників коштів, коду класифікації
Спеціальний
фонд сума,

грн.
01 Міська рада
0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів +62912,00

КНП «Бурштинська  центральна міська лікарня»

0118340

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення,
направлених  на  запобігання  розвитку  небезпечних
геологічних  процесів,  усуненню  або  зниженню  до
допустимого  рівня  їх  негативного  впливу  на  території  і
об'єкти
- по вул. Шухевича, 15 в місті Бурштин КНП «Бурштинська
центральна міська лікарня»

291972,00

КП «Житловик»
0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Придбання  насосного  і  технологічного  обладнання  для
заміни такого, що використало свої технічні можливості на
комунальних каналізаційних системах:
- насосного агрегату 2СМ 100-65-200/2а+59500,00 грн.
- шибер ф500 мм в грабельній КНС №2+160000,00 грн.
- прочисні спіралі ф32мм+49990,00 грн.
-  устаткування  з  індивідуального  тампонування
каналізаційних випусків +130000,0 грн.
Придбання  систем,  приладів,  оснащення  спеціального
транспорту для здійснення контролю за кількістю та якістю
поверхневих, підземних та стічних вод:
- аквадистилятор електричний 5л/год 2 шт.+20000,00 грн.
-  лабораторні  ваги  електронні  (100  грам)  ІІ  категорії
+9000,00 грн.
Розроблення,  технології,  організація  виробництва  та
застосування  матеріалів,  використання  методів  та
впровадження  технологій,  що  забезпечують  запобігання
виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів
забруднення  атмосферного повітря
-  проведення  ресурсозберігаючих  заходів  зі  встановлення
енергозберігаючих  вікон  в  приміщенні  каналізаційних
очисних споруд КНС №2 КП «Житловик» +196428,00
Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські
розроблення,  що  охоплюють  зазначені  у  переліку
природоохоронні заходи
-  проектні  та  проектно-конструкторські  розроблення:
Будівництво  очисних  споруд  глибокого  біологічного
очищення  стічних  вод  продуктивністю  2500  м.куб/год  в
с.Німшин  Івано-Франківської  області  (в  т.ч.  експертиза)
+200000,00
-  проектні  та  проектно-конструкторські  розроблення:

+873918,00



посилення  і  ремонт  стін  між  первинними  відстійниками,
стабілізаторами  і  аеротенками  на  каналізаційних  очисних
спорудах  в  с.  Німшин  Івано-Франківської  області  (в  т.ч.
експертиза) +49000,00

06 Відділ освіти і науки

0618340

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення,
направлених  на  запобігання  розвитку  небезпечних
геологічних  процесів,  усуненню  або  зниженню  до
допустимого  рівня  їх  негативного  впливу  на  території  і
об'єкти
- по вул. Ст.Бандери,58 А Бурштинська гімназія №1  (в т. ч.
виготовлення КД) +299962,00
Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них
-  село  Дем’янів,  вул.  1  Травня,  Дем’янівська  філія
Бурштинського  ліцею  №  3  (аварійна  промивка
мереж) +12000,00
Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення,
направлених  на  запобігання  розвитку  небезпечних
геологічних  процесів,  усуненню  або  зниженню  до
допустимого  рівня  їх  негативного  впливу  на  території  і
об'єкти
-  на  території  дитячого  навчального  закладу  №  6  (ясла-
садок)  «Пролісок»  по  вул.  Коновальця,3,  в  м.  Бурштин,
Бурштинської  територіальної  громади  Івано-Франківської
області (Капітальний ремонт) -1704800,00 (зменшити)

-1392838,00

Відділ культури і туризму

1018340

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
Розроблення,  технології,  організація  виробництва  та
застосування  матеріалів,  використання  методів  та
впровадження  технологій,  що  забезпечують  запобігання
виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів
забруднення  атмосферного повітря:
-  проведення  ресурсозберігаючих  заходів  зі  встановлення
енергозберігаючих  вікон  в  храмі  Святих  Верховних
Апостолів  Петра і Павла в селі Вигівка +14500,00 грн.
-  проведення  ресурсозберігаючих  заходів  зі  встановлення
енергоощадних  світлодіодних  світильників  (LED)  по  вул.
Шевченка, 20А с. Дем’янів +49536,00 грн.

+64036,00

37 Фінансовий відділ
3719740 Субвенція  з  місцевого  бюджету  на  здійснення

природоохоронних заходів (субвенція державному бюджету
для  Національного  заповідника  Давній  Галич  для
співфінансування  розроблення  (корегування)  та  реалізації
проекту «Розвиток лісопаркової зони на території пам’ятки
архітектури національного значення  «Замок Галицький» в
м. Галич Івано-Франківської області (охоронний № 090018-
Н)»

+100000,00

4.  Зменшити  бюджетні  призначення  по  міській  раді  за  КПКВКМБ  0117461
«Утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг  та  дорожньої  інфраструктури  за  рахунок
коштів місцевого бюджету» (поточний ремонт доріг) на суму 42980,00 грн. та відповідно
збільшити за КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та
організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» для
делегування повноважень та надання фінансової підтримки  КП «Еко-сервіс» на здійснення
заходів по придбанню щебеню (фр.0-40мм).



5. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по розпорядниках коштів:

КПКВКМ
Б

Назва розпорядників коштів, коду
класифікації

Загальний
фонд

сума, грн.

Спеціальний
фонд сума,

грн.
01 Міська рада

0110150

Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та
матеріально-технічне  забезпечення  діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі  її  створення),  міської,  селищної,
сільської рад

-25000,00

0110180

Міська  цільова  програма  «Фінансова
підтримка  КП  «Капітальне  будівництво
Бурштинської міської ради» на 2022-2024 роки +55510,00

0113123

Заходи державної політики з питань сім`ї
Програма сім’ї,дітей та молоді з інвалідністю
на 2021-2025 +50000,00

0113131

Здійснення  заходів  та  реалізація  проектів  на
виконання  Державної  цільової  соціальної
програми `Молодь України`
Програма  Розвитку  та  рідтримки  молодіжної
політики  і  національно-патріотичного
виховання  дітей  та  молоді  Бурштинської
міської територіальної громади на 2021-2025р. -50000,00

0113230

Видатки,  пов`язані  з  наданням  підтримки
внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим
особам у зв`язку із введенням воєнного стану
Поточний ремонт лазні в м.Бурштин по вул.
І.Франка  для  організації  санітарних  заходів
для ВПО +166654,00

0116030
Організація  благоустрою  населених  пунктів
(Виготовлення технічних паспортів) -49000,00

0116030
Організація благоустрою населених пунктів
Поточний ремонт фонтану +300000,00

0117461

«Утримання та розвиток автомобільних доріг
та  дорожньої  інфраструктури  за  рахунок
коштів  місцевого  бюджету»  для  оплати
технічного нагляду за об’єктом «Капітальний
ремонт  дорожнього  покриття  вул.  Проектна
(від І.Франка до Д.Галицького) в м. Бурштин
Бурштинської  територіальної  громади  Івано-
Франківської  області  (при  цьому  зменшити
призначення по поточному ремонту доріг). -48944,00

+48944,00

06
Відділ освіти і науки

0611021

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти:
Загальний  фонд  «Проведення  поточного
ремонту  у  Новомартинівській  філії  стін
коридору» -48879,00 грн.
Спеціальний  фонд  «Капітальний  ремонт
підлоги у Новомартинівській філії» -38138,00
грн. -48879,00

   -38138,00

0613230 Видатки  пов’язані  з  наданням  підтримки
внутрішньо переміщеним особам
«поточний ремонт стін та підлоги підвального

+87017,00



приміщення  для  ВПО  в  Новомартинівській
філії Бурштинського ліцею №3» +87017,00 грн

0611021

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної  середньої  освіти  (виготовлення
технічного паспорта Бурштинського ліцею №3
Бурштинської міської ради Івано-Франківської
області) +49000,00

0611021

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти
Зменшити  на  суму  800000,00  грн.
(співфінансування  національної  програми
«Велике  будівництво»  -  реконструкція
харчоблоку  Бурштинського  ліцею  №  2
Бурштинської міської ради)
Збільшити  на  суму  500000,00  грн.  для
проведення  аварійних  робіт  з  реконструкції
опалювальної  системи  Бурштинського  ліцею
№ 2

-300000,00

0611142

Інші  програми  та  заходи  у  сфері  освіти
(Програма  розвитку  освіти  Бурштинської
територіальної громади на 2021-2025 роки) -25000,00

0611021

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти
Ремонт  укриття  Бурштинського  ліцею  №3
Бурштинської міської ради +25000,00

08 Відділ соціального захисту населення

0813230

Видатки,  пов`язані  з  наданням  підтримки
внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим
особам у зв`язку із введенням воєнного стану,
для придбання комп’ютера для обліку ВПО

+25000,00

10

Відділ культури, туризму та зовнішніх зв’язків
«Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Програма  розвитку  галузі  культури
Бурштинської міської територіальної громади
на 2021-2023 -222164,00
Разом +289194,00 -289194,00

При цьому зменшити передачу з бюджету розвитку до загального  фонду на суму
289194,00 грн.

6.  Зменшити  призначення  за  КПКВКМБ  0110180  «Інші  діяльність  у  сфері
державного управління» по Програмі «Про фонд міської ради на виконання депутатських
повноважень на 2021-2025рр.» в сумі 49600,00 грн. (в тому числі кошти міського голови
8000,00  грн.)  та  відповідно  збільшити  за  КПКВКМБ  0113242  «Інші  заходи  у  сфері
соціального захисту і соціального забезпечення» +49600,00 грн.

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


