
 Проєкт РІШЕННЯ 
      

Від 03.06.2022 року                                                                                                    № 4539 

    

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.Внести зміни 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.До додатку №2 (додається) . 

1.2.До додатку №3: здійснити перерозподіл бюджетних призначень по розпорядниках 

коштів: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

сума,грн. 

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 

«Еко-сервіс» ,придбання паливо-мастильних 

матеріалів для вивезення ТПВ +60000,00 

 

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 покрівлі багатоквартирного 

будинку по вулиці Р.Шухевича,4  +80000,00 

 

0116090 

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства (Програма про дольову участь 

співвласників у поточному та капітальному -80000,00 

 



ремонтах багатоквартирних будинків 

Бурштинської міської територіальної 

громадина 2022 рік) 

0117370 

«Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій», придбання 

мікроавтобуса  

+1600000,00 

0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони 

(Програми фінансування мобілізаційних 

заходів населення та заходів з територіальної 

оборони на 2021-2023 роки) 

+250000,00  

 Відділ соціального захисту населення   

0813230 Видатки, пов`язані з наданням підтримки 

внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим 

особам у зв`язку із введенням воєнного стану 

Програма соціального захисту населення на 

2022-2026 роки Бурштинської територіальної 

громади” (Забезпечення продуктами 

харчування та питною водою внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб у 

тимчасових пунктах проживання та місцях 

тимчасового перебування) 

+250000,00  

 ВСЬОГО 560000,00 1500000,00 

 

2.Відповідно до рішення міської ради від 29 квітня 2022 року №05/33-22 «Про внесення змін 

в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2022 рік» здійснити перерозподіл бюджетних 

призначень: 

2.1.Зменшити бюджетні призначення по міській раді за 

КПКВКМБ0118340«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на суму 

290460,00грн.  

2.2.Збільшити бюджетні призначення по КП «Житловик» за 

КПКВКМБ0118340«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на суму 

290460,00грн. для здійснення природоохоронного заходу «Реконструкція на діючих 

підприємствах необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в 

комунальному господарстві:  КНС №2 м. Бурштин (КП «Житловик»)». 

 

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

призначення головних розпорядників коштів бюджету за програмною та економічною 

ознаками. 

4.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  

 



 

 

 

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. 

 

Секретар ради 

Роман Іванюк 

_________________________2022р. 

 

 



Додаток 2

до рішення ____________ ради

"Про _____________ бюджет на 2022 рік"

09542000000

(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 2 160 000,00 560 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00

202000
Фінансування за рахунок позик банківських 

установ
2 160 000,00 0,00 2 160 000,00 2 160 000,00

202220 Погашено позик 2 160 000,00 0,00 2 160 000,00 2 160 000,00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів
0,00 560 000,00 -560 000,00 -560 000,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

0,00 560 000,00 -560 000,00 -560 000,00

X Загальне фінансування 2 160 000,00 560 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00

400000 Фінансування за борговими операціями 2 160 000,00 0,00 2 160 000,00 2 160 000,00

402000 Погашення 2 160 000,00 0,00 2 160 000,00 2 160 000,00

402102 Середньострокові зобов`язання 2 160 000,00 0,00 2 160 000,00 2 160 000,00

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 560 000,00 -560 000,00 -560 000,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 560 000,00 -560 000,00 -560 000,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

0,00 560 000,00 -560 000,00 -560 000,00

X Загальне фінансування 2 160 000,00 560 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00

Секретар міської ради Роман Іванюк

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов’язання

ФІНАНСУВАННЯ

місцевого бюджету на 2022 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 


