
 

 

 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                                                    

Від  15.09.2022                                         м.Бурштин                                               № 176 

 

 

Про внесення змін до бюджету 

Бурштинської міської територіальної  

громади на 2022 рік 

 

Відповідно до   постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 № 252 «Деякі 

питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», подання 

фінансового відділу,  виконавчий комітет Бурштинської міської ради вирішив: 

 

1. Частину залишку коштів  «Іншої субвенції з місцевих бюджетів» по спеціальному 

фонду, який склався на 01.01.2022 року в сумі 140000,00грн. спрямувати відділу освіти і науки  

для фінансування «Програми розвитку освіти Бурштинської територіальної громади на 2021-

2025 роки» (придбання шкільного автобуса) за КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи 

у сфері освіти». 

2.Здійснити перерозподіл бюджетних призначень за рахунок залишку коштів  «Іншої 

субвенції з місцевих бюджетів» по спеціальному фонду: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Спеціальний 

фонд 

сума,грн. 

01 Міська рада  

0113230 

«Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо 

перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із 

введенням воєнного стану» для придбання автотранспорту 

для перевезень внутрішньо перемішених та/або евакуйованих 

осіб 

-1600000,00 

06 Відділ освіти і науки   

0611142 

Інші програми та заходи у сфері освіти 

для фінансування «Програми розвитку освіти Бурштинської 

територіальної громади на 2021-2025 роки» (придбання 

шкільного автобуса) 

+1600000,00 

 

3.Збільшити бюджетні призначення по загальному фонду розпорядникам коштів: 

 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Спеціальний 

фонд 

сума,грн. 

01 Міська рада  

0118240 

Заходи та роботи з територіальної оборони 

«Програма фінансування мобілізаційних заходів населення та 

 

+312000,00 



заходів з територіальної оборони на 2021-

2023роки»(придбання обладнання) 

01 КП «Еко-сервіс»  

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги 

Фінансова підтримка КП «Еко-сервіс» (оплата праці з 

нарахуваннями) 

+198000,00 

 КНП «Бурштинська центральна міська лікарня»  

0112152 

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 

Підведення посиленої електромережі у зв’язку зі збільшенняч 

потужності обладнання, що є необхідним для проходження 

осінньо-зимового максимуму(ОЗМ) та підготовки до 

проведення опалювального сезону, за адресою: м.Бурштин 

вул.Шухевича,15 

+350000,00 

0115041 

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 

Програма фінансової підтримки КП КНП «СК 

Бурштин»(заробітна плата з нарахуваннями) 

+98646,00 

06 Відділ освіти і науки  

0611010 

Надання дошкільної освіти 

Облаштування укриття в підвальному приміщенні ЗДО №2 

+49000,00 

0611141 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 

Придбання пального на довіз учнів+200000,00грн. 

Оплата послуг з довозу учнів+200000,00грн. 

+400000,00 

10 Відділ культури і туризму   

1014082 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 

Програма розвитку галузі культури Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2023» (проведення 

Міжнародного фестивалю дерев’яної скульптури) 

+500000,00 

 РАЗОМ 1897646,00 

 

4.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». 

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

призначення головних розпорядників коштів бюджету за програмною та економічною 

ознаками. 

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

Ростислава Стаська. 

 

 

 Міський голова                     Василь АНДРІЄШИН 

 


