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Від 01.06.2022                                                                                                                             №105 

м. Бурштин 

 

Про внесення змін до бюджету 

Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022рік  

 

 

 

Відповідно до положень  Конституції  України,  керуючись   статтею  61  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 91 Бюджетного кодексу України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 № 252 «Деякі питання формування та 

виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», рішення виконавчого комітету «Про 

внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2022 рік»,   

виконавчий комітет Бурштинської міської ради 

вирішив: 

1.Внести зміни у додаток 3 до рішення Бурштинської міської ради від 24 грудня 2021 

№ 01/25-2021 “Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2022 

рік”, здійснивши перерозподіл видатків бюджету, а саме: 

1.1.Зменшити бюджетні призначення по міській раді за КПКВКМБ 0118340 

«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на суму 18510203,00грн. 

1.2.Збільшити бюджетні призначення фінансовому відділу за КПКВКМБ 3719740 

«Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів» для 

надання субвенції обласному бюджету (ДП ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ) для виконання 

наступних заходів : 

1.2.1.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. Будівельників 

в м. Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської області (Капітальний 

ремонт) (Коригування) 547099,00грн. 

           1.2.2. Нове будівництво каналізаційної мережі по вулиці Проектна в місті Бурштин         

3873104,00грн. 



1.2.3. 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. Липова в 

місті Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської області (капітальний 

ремонт) 7200000,00грн.   

1.2.4.Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого 

рівня їх негативного впливу на території і об’єкти: по вул. Стефаника в м. Бурштин 

(капітальний ремонт) 6890000,00грн. 

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

призначення головних розпорядників коштів бюджету за програмною та економічною 

ознаками. 

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

Ростислава Стаська. 

 

 

 

 Міський голова        Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Автор проєкту: 

Начальник фінансового відділу 

Ольга ПЕТРОВСЬКА 

______________________2022р. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник  

загального відділу 

Марія ЯЦИК 

_______________________2022р. 

 

Перший заступник  

міського голови 

Ростислав СТАСЬКО 

_______________________ 2022р. 

 

Юридичний відділ 

________________________2022р. 

 

Керуюча справами 

Надія Кицела 

_________________________2022р. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


