
  

 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                                                    

 

Від  30.08.2022                                         м.Бурштин                                                № 162 

 

 

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 829320,00 грн.  передати до загального фонду 

бюджету Бурштинської міської територіальної громади.  

2.Зменшити бюджетні призначення за спеціальним фондом по Бурштинській міській 

раді за КПКВКМБ 0118340  «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів « на суму 

829320,00 грн.  

3. Збільшити бюджетні призначення за спеціальним фондом: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

01 Міська рада   

 КП «Еко-сервіс»  

0116020 

Фінансова підтримка КП «Еко-сервіс» 

1.Благоустрій населених пунктів:  

Поточний ремонт та технічне обслуговування 

обладнання,техніки, механізмів, локальної мережі,охоронної 

сигналізації, систем вентиляції,технічного обслуговування 

та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх 

мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та 

водовідведення: придбання та влаштування технічного 

приміщення та баку розриву потоку води фонтану по 

вул.С.Стрільців м.Бурштин -293000 грн;  

+293000,00 



0118110 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха 

Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного 

захисту Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки (придбання намету) 

+311000,00 

0118220 

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 

значення  

+ 180000,00 

06 Відділ освіти і науки  

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти 

влаштування тротуару біля спортивного майданчика ліцею 

№2 вул.С.Стрільців ,18 м.Бурштин -45320,00 грн 

+45320,00 

 4.Визначити профіцит за спеціальним фондом Бурштинської міської територіальної 

громади на суму 829320,00 грн. та дефіцит за загальним фондом на суму 829320,00 грн.   

5.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».  

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

призначення головних розпорядників коштів бюджету за програмною та економічною 

ознаками. 

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

Ростислава Стаська. 

 

 

   Міський голова                                         Василь АНДРІЄШИН 

  

 

 

 

 


