
ПРОЄКТ 

 

 

 

 

 

 

Від  14.07.2022                                                                                                                             №139 

м. Бурштин 

 

Про внесення змін до бюджету 

Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022рік  

 

 

 

Відповідно до положень  Конституції  України,  керуючись   статтями 26, 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»,   виконавчий комітет Бурштинської 

міської ради 

вирішив: 

1.Відповідно до рішення міської ради від 30 червня 2022 року №13/36-22 «Про 

внесення в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській територіальній громаді на 2022 рік» 

здійснити перерозподіл бюджетних призначень: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Спеціальний 

фонд 

сума,грн. 

01 Міська рада   

0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів -593575,00 

 

КП «Еко-сервіс»(делегувати повноваження на виконання 

природоохоронних заходів) 

 

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: вул. Шевченка в м. Бурштин+299000,00 

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 

зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження і 

захоронення відходів : вул. Польова в с. Різдвяни+160008,00 

+459008,00 

 КНП «Бурштинська ЦМЛ»  

0118340 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 

Розроблення, технології, організація виробництва та 

застосування матеріалів, використання методів та 

+49567,00 



впровадження технологій, що забезпечують запобігання 

виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів 

забруднення  атмосферного повітря: проведення 

ресурсозберігаючих заходів зі встановлення 

енергозберігаючих вікон та дверей з утеплювачем по вул. 

Шухевича,15 в місті Бурштин, для КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня», ( приміщення станції швидкої 

допомоги) 

06 Відділ освіти і науки  

0618340 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 

Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські 

розроблення, що охоплюють зазначені у переліку 

природоохоронні заходи: проектні та проектно-

конструкторські розроблення з впровадження технологій, що 

забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня 

впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного 

повітря: проведення ресурсозберігаючих, інноваційних, 

енергоефективних заходів шляхом будівництва котельні на 

твердому паливі в Задністрянському ліцеї по вул. 

Шевченка,1 в с. Задністрянське Івано-Франкіського району 

Івано-Франківської області (в т. ч. проходження експертизи) 

+85000,00 

 

 

2. 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 90600,00грн. та відповідно збільшити за КПКВКМБ 0113242 «Інші 

заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» +90600,00грн 

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 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

                                

 

 


