
 

 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                                                    

Від  15.09.2022                                         м.Бурштин                                               № 175 

 

 

Про перерахування  

коштів спеціального фонду 

до загального фонду 

 

Відповідно Закону України «Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні 

положення" Бюджетного кодексу України щодо посилення гнучкості місцевих бюджетів та 

підвищення оперативності прийняття рішень», Бюджетного  кодексу України (зі змінами), 

подання фінансового відділу ,  виконавчий комітет Бурштинської міської ради вирішив: 

 

1.Кошти спеціального фонду бюджету Бурштинської міської територіальної громади, 

що надійшли як екологічний податок у сумі 14932146,00 грн. та надходження бюджету 

розвитку у сумі 24000,00 грн. передати до загального фонду бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади.  

2.Зменшити бюджетні призначення за спеціальним фондом по розпорядникам: 

По Бурштинській міській раді за КПКВКМБ 0118340  «Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів» на суму 14932146,00грн. 

По відділу освіти (Бурштинська гімназія №1) за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на суму 24000,00грн.(в тому числі 

бюджет розвитку) 

3.Збільшити дохідну частину спеціального фонду бюджету за ККД 33010100 «Кошти 

від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території 

Автономної Республіки Крим» на суму 393000,00грн. та передати до загального фонду. 

4. Збільшити бюджетні призначення за загальним фондом: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

 За рахунок екологічного податку 14932146,00 

01 Міська рада   

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

Благоустрій населених пунктів: в зоні зелених насаджень по 

вул.Міцкевича м.Бурштин 

+48715,00 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 

-Експлуатаційне утримання вулиць Б. Лепкого і Приміської в 

селі Дем’янів Івано-Франківського району Івано-

Франківської області+4217700,00грн. 

-Експлуатаційне  утримання вулиці Нова в місті Бурштин 

+13338700,00 



Івано-Франківського району Івано-Франківської області 

+2640000,00грн. 

- Експлуатаційне утримання вулиці Петлюри в місті Бурштин 

Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області+1018100,00грн. 

- Експлуатаційне утримання вулиці Шевченка в місті 

Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області +3346600,00грн. 

- Експлуатаційне утримання вулиці О.Басараб в місті 

Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області+1174700,00 

- Утримання вулично-шляхової мережі по вулицях 

с.Дем’янів+195800,00 

- Утримання вулично-шляхової мережі по вул.Стуса в 

м.Бурштин 295800,00 

- Робочий проект «Поточний ремонт дорожнього покриття по 

вулицях Калуській та С.Бандери в м.Бурштин Івано-

Франківської області» в т.ч. проходження державної 

експертизи+150000,00  

-Утримання вулично-шляхової мережі по вулиці Зелена в 

с.Дем’янів +300000,00 

 КНП «Бурштинська ЦМЛ»  

0112152 

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 

Технчне переоснащення системи забезпечення медичним 

киснем з встановленням кисневої станції КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» для збільшення кількості точок 

споживання кисню в кількості 22 точки, що становитиме 

100% забезпечення підведення кисню до ліжок, які 

призначені для лікування пацієнтів, хворих на Covid-19 , за 

адресою місто Бурштин, вул.Шухевича,15 

+299962,00 

 

 

0113230  

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 

Програми розвитку та фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області на 2021 – 2025 роки (проведення 

поточного ремонту акушерського відділення для надання 

допомоги внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам 

та підготовка до опалювального сезону за адресою: 

м.Бурштин, вул.Шухевича,15) 

+500000,00 

06 Відділ освіти і науки  

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти 

Оплата  видатків з благоустрою населених пунктів: 

Озеленення території Бурштинського ліцею №2(в тому числі 

КД) 

+49863,00 

10 Відділ культури  і туризму  

1013230 

Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо 

перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із 

введенням воєнного стану 

Поточний ремонт для облаштування місць тимчасового 

перебування внутрішньо-переміщених (евакуйованих/ 

тимчасово переміщених) осіб сиротинця Св.Миколая в 

с.Н.Мартинів 

+599426,00 



37 Фінансовий відділ  

3719770 

Інші субвенції з місцевого бюджету 

Субвенція обласному бюджету для виконання аварійних 

робіт приміщення відділення веслування на байдарках та 

каное Івано-Франківської ДЮСШ №1 обласної ради по 

вул.Липова,2 в м.Бурштин 

+95480,00 

 За рахунок коштів бюджету розвитку 417000,00 

01 Міська рада  

0118240 

Заходи та роботи з територіальної оборони 

«Програма фінансування мобілізаційних заходів населення та 

заходів з територіальної оборони на 2021-

2023роки»(придбання обладнання) 

+198000,00 

06 Відділ освіти і науки  

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (Бурштинська гімназія №1-покращення 

матеріально-технічної бази) 

+24000,00 

0611010 

Надання дошкільної освіти 

Аварійний ремонт стелі у різновіковій групі Бовшівського 

ЗДО 

+36000,00 

0613230 

Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо 

перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із 

введенням воєнного стану 

Придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового 

перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб 

+159000,00 

 

5.Визначити профіцит за спеціальним фондом Бурштинської міської територіальної  

громади на суму 15349146,00грн. та дефіцит за загальним фондом на суму 15349146,00грн.  

6.Внести зміни в додаток №2 рішення міської ради від 24 грудня 2021 року №01/25-21 

«Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік».  

7.Внести зміни в рішення виконавчого комітету № 162 від 30.08.2022 року, а саме: в п.3 

слова «спеціальним» замінити на «загальним». 

8.Внести зміни в рішення міської ради від 26 серпня 2022 року №02/37-22 «Про 

перерахування коштів спеціального фонду до загального фонду», а саме в п.3 по міській раді 

зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» у сумі 198850,00грн. (Благоустрій населених пунктів: влаштування тротуарів на 

території церкви  Священомученика Пантелеймона с.Дем’янів) та збільшити по відділу 

культури за КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» по «Програмі 

розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної громади на 2022-

2024рр»(Благоустрій населених пунктів: влаштування тротуарів на території церкви  

Священомученика Пантелеймона с. Дем’янів) на суму 198850,00грн.  

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

призначення головних розпорядників коштів бюджету за програмною та економічною 

ознаками та перерахувати кошти до загального фонду. 

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

Ростислава Стаська. 

 

 

   Міський голова                                         Василь АНДРІЄШИН 

 


