
                                                                             
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 30 вересня 2022 року                                                                                          № 03/38-22 

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, рішення міської ради від 30 червня 2022 року № 13/36-22  

«Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

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

від розпорядників коштів враховуючи  рекомендації комісії з фінансів, бюджету, планування 

соціально - економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку за КПКВКМБ 

0117693 «Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю» на суму 48000,00 грн. 

2. Здійснити перерозподіл по Програмі «Про фонд міської ради на виконання 

депутатських повноважень на 2021-2025рр.»: зменшити призначення за КПКВКМБ 0110180 

«Інші діяльність у сфері державного управління» в сумі 63300,00 грн. (в тому числі кошти 

міського голови 10000,00 грн.) та відповідно збільшити за КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи 

у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» +63300,00 грн. 

3. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по природоохоронних заходах: 
 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Спеціальний 

фонд (грн.) 

01 Міська рада   

0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів +182566,00 

 КНП «Бурштинська ЦМЛ»  

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 

06 Відділ освіти і науки  

0618340 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 

проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення 

-500000,00 



направлених на запобігання розвитку небезпечних 

геологічних процесів , усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території 

Бурштинського ліцею №3 в м.Бурштин Бурштинської 

міської територіальної громади (капітальний ремонт) 

10 Відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків  

1018340 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 

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. Перемоги, буд. 27а, в с. Витівка, для відділу 

культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської 

ради на Програму розвитку галузі культури Бурштинської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки, храм 

Святих Верховних Апостолів Петра і Павла (в т.ч. 

виготовлення КД) (Закон України №918 VIII від 

24.12.2015)+160275,00грн. 

- по вул. Франка, буд. 2 в с. Тенетники, для відділу культури, 

туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради на 

Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки, храм Иоана 

Золотоустого (в т.ч. виготовлення КД) (Закон України № 918 

VIII від 24.12.2015) +152131,00 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 встановленім 

енергозберігаючих вікон та дверей по вул. І.Франка,20 в с. 

Тенетники, будинок культури, для відділу культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради на Програму 

розвитку галузі культури Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022 - 2024 роки (в т. ч. 

виготовлення КД) +297000,00 

+609406,00 

4. Врахувати в спеціальному фонді доходів бюджету субвенцію з обласного бюджету 

за ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» (повернення невикористаних коштів, 

спрямованих у 2021 році для співфінансування видатків на придбання ноутбуків для 

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації 

дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використання 

технологій дистанційного навчання, які здійснювалися за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час 

навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) в сумі 3935,32 грн. та 

спрямувати відділу освіти і науки за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти» 

5. Зменшити обсяг субвенції з обласного бюджету за ККД 41053900 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» на суму 45000,00 грн. та відповідно бюджетні призначення по відділу 

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

захисту і соціального забезпечення» (Додаткова виплата бійцям-добровольцям, які 

залучалися і залучаються та брали і беруть участь у бойових діях, здійсненні заходів з 



національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації 

проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року (в т.ч. бійцям-добровольцям, які 

залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції та Операції 

Об’єднаних  Сил в районах їх проведення). 

6. Внести зміни в рішення міської ради від 26 серпня 2022 року № 03/37-22 «Про 

внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік»: в п.6 

по розпоряднику «фінансовий відділ» після слів «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

викласти в такій редакції: «Субвенція Івано-Франківському районному бюджету для Івано-

Франківської районної державної адміністрації для технічного обслуговування та поточного 

ремонту комп’ютерної  техніки та оргтехніки». 

7. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по розпорядниках коштів: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума, грн. 

Спеціальний 

фонд 

01 Міська рада   

0110180 

Інша діяльність у сфері державного управління 

Програма «Громадський бюджет (бюджет участі) 

Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки» 

-335000,00  

0110180 

Інша діяльність у сфері державного управління 

Інша діяльність у сфері державного управління 

Програма фінансового забезпечення 

представницьких витрат та інших видатків, 

пов’язаних з діяльністю Бурштинської міської 

ради на 2021-2025 роки 

-26338,00  

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

Придбання продукції для проведення очистки 

стінок та дна басейну 

+26338,00  

0118240 

Заходи та роботи з територіальної оборони 

«Програма фінансування мобілізаційних заходів 

населення та заходів з територіальної оборони на 

2021-2023роки»(придбання позашляховика (4х4) 

для перевезення особового складу та технічних 

засобів)+300000,00, придбання паливо-

мастильних матеріалів+35000,00 

+35000,00 +300000,00 

0113131 

Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної 

програми `Молодь України` 

Програма “Розвитку та підтримки молодіжної 

політики і національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 років” 

-28050,00  

0113140 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи) 

Програма «Оздоровлення і відпочинку дітей та 

учнівської молоді Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки» 

-62785,00  

0115011 

Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту 

-153165,00  



програма «Розвитку фізичної культури і спорту 

Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки» 

0115062 

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні  

Програма фінансової підтримки громадської 

організації «Бурштинська міська федерація 

футболу» на 2022 рік  

-56000,00  

0115062 

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні 

Програма розвитку та фінансової підтримки 

Громадської організації «Футбольний клуб 

«Бурштин» на 2022 рік 

+300000,00  

0118240 

 

Заходи та роботи з територіальної оборони 

«Програма фінансування мобілізаційних заходів 

населення та заходів з територіальної оборони на 

2021-2023роки» 

-175000,00 +140000,00 

0118220 

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення 

«Програма фінансування мобілізаційних заходів 

населення та заходів з територіальної оборони на 

2021-2023 роки» 

+35000,00  

0115011 

Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту(Програма 

розвитку фізичної культури і спорту 

Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки) 

+21000,00  

0115062 

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні  

Програма фінансової підтримки Дитячо-

юнацького футбольного клубу «Бурштин» на 

2022 – 2024 роки+21000,00грн. 

-21000,00  

06 Відділ освіти і науки   

0611010 

Надання дошкільної освіти (оплата праці з 

нарахуваннями) 

-443398,00  

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (оплата праці з 

нарахуваннями) 

+443398,00  

0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти (техогляд автотранспорту, придбання 

запчастин) 

+16300,00  

0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти -16300,00  

 Разом -440000,00 +440000,00 
 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 

440000,00 грн.  

8. Зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0118240 Заходи та роботи з 

територіальної оборони «Програма фінансування мобілізаційних заходів населення та 

заходів з територіальної оборони на 2021-2023роки» на суму 10000,00 грн. 



9. Врахувати в складі доходів загального фонду субвенцію з обласного бюджету за 

ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 460000,00 грн. та спрямувати 

міській раді за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на утримання вулично-

шляхової мережі по вул. Зелена в с.Дем’янів. 

10. Виділити матеріальну допомогу у сумі: 

- 22130,00 грн. Угрин-Лисоконь Наталії Богданівні;  

- 10000,00 грн. Фітель Анжеліці Георгіївні для лікування дитини Фітель Юрія Івановича,  

- 20000,00 грн. Сьомі Ларисі Богданівні для лікування чоловіка відповідно до поданих 

документів. 

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

призначення головних розпорядників коштів бюджету за програмною та економічною 

ознаками. 

12. 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 


