
                                                                                
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 21 жовтня 2022 року                                                                                           № 01/39-22 

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, враховуючи  рекомендації комісії з фінансів, бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва,  міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по розпорядниках коштів: 
 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума, грн. 

Спеціальний 

фонд 

сума, грн. 

01 Міська рада    

0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони 

«Програма фінансування мобілізаційних заходів 

населення та заходів з територіальної оборони на 

2021-2023 роки» 

-200000,00  

0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони 

Програма підтримки Збройних Сил України на 

2022-2024 роки 

+200000,00  

0110150 

Організаційне, інформаційно - аналітичне та 

матеріально - технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад (перезарядка вогнегасників ПК 

«Прометей» +7000,00, оплата послуг із 

технічного обслуговування 2-х приладів обліку 

теплової енергії +33816,00) 

+40816,00  

0117693 

Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 

Програма залучення інвестицій в економіку 

Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки 

 -378216,00 

0118110 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха 

+55900,00  



Комплексна цільова соціальна програма розвитку 

цивільного захисту населення Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

- облаштування укриття у підвальному 

приміщенні за адресою вул. Січових Стрільців, 

29В (встановлення вбиральні) +6000,00 грн. 

- Придбання товарів та отримання послуг для 

забезпечення оптимальних умов зберігання та 

підтримання у справному стані пожежно-

рятувальної техніки та спорядження (ДПРП 

м.Бурштин) +49900,00 

0118110 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха (придбання 

намету з комплектуючими) 

-278464,00 +278464,00 

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» 

63300,00  

0115062 

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні  

Програма фінансової підтримки громадської 

організації «Федерація вільної боротьби міста 

Бурштин» на 2022 рік 

-63300,00  

  КНП  «СК «Бурштин»»   

0115041 

Утримання та фінансова підтримка спортивних 

споруд 

Програма фінансової підтримки КП  КНП «СК 

Бурштин»(послуги з встановлення охоронної 

сигналізації на будівлю КП «КНП «СК Бурштин» 

по вул.Міцкевича,49) 

+3500,00  

 
КНП «Бурштинська ЦМЛ» 

  

0112142 

Програми і централізовані заходи боротьби з 

туберкульозом 

-10000,00  

0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я +10000,00  

 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) 

+73000,00  

06 Відділ освіти і науки   

0611010 

Надання дошкільної освіти (придбання 

світильників в ясельній групі ЗДО №6) 

+12000,00  

0611010 Надання дошкільної освіти -876624,00  

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

Бовшівська гімназія (оплата праці з 

нарахуваннями) 

+828624,00  

0611141 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти  (енергоносії) 

+48000,00 

 

 

10 Відділ культури і туризму   



1014060 

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів (перезарядка вогнегасників) 

-7000,00  

1014082 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 

Програму розвитку галузі культури Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2023 

(фінансова підтримка ООГ «Твори добро») 

+200000,00  

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

99752,00 грн. 
 

2. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по коштах загального фонду 

перерахованих з спеціального фонду: 
 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума, грн. 

Спеціальний 

фонд 

сума, грн. 

 За рахунок екологічного податку   

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

- 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. Липова в 

місті Бурштин Івано-Франківського району Івано-

Франківської області (Експлуатаційне утримання 

вулиці Липова в місті Бурштин Івано-

Франківського району Івано-Франківської 

області) -302000,00 грн. 

- Експлуатаційне утримання вулиці Шевченка в 

місті Бурштин Івано-Франківського району Івано-

Франківської області +1000,00 грн. 

- Експлуатаційне утримання вулиці О.Басараб в 

місті Бурштин Івано-Франківського району Івано-

Франківської області +1000,00 

-300000,00  

0118110 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха 

Комплексна цільова соціальна програма розвитку 

цивільного захисту населення Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

Облаштування укриттів 

+130370,00 +99630,00 

06 Відділ освіти і науки   

0611010 Надання дошкільної освіти(придбання котлів)  -900000,00  

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

Розроблення технології, організація виробництва  

та застосування матеріалів, використання методів 

та впровадження технологій, що забезпечують 

запобігання  виникненню зменшення рівня 

впливу чи усунення факторів забруднення 

атмосферного повітря - проведення 

ресурсозберігаючих заходів по капітальному 

ремонту системи опалення Задністрянського 

ліцею по вул. Щевченка, 1 в селі Задністрянське 

 +900000,00 



Івано-Франківської області 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

Аварійний ремонт пошкодженого даху 

Задністрянського ліцею +49000,00 

-49000,00  

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

Облаштування укриття у Бурштинському ліцеї    

№ 3 

+70000,00  

0611010 

Надання дошкільної освіти 

Підготовка до опалювального сезону, 

енергозберігаючі заходи: аварійний ремонт 

пошкодженого даху та вікон закладу дошкільної 

освіти ясла-садок «Калинонька» в 

с.Задністрянськ, проспект Шевченка, 3 

+49000,00  

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

999630,00 грн. 

3. 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 28300,00 грн. та 

відповідно збільшити за КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» +28300,00 грн.   

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

призначення головних розпорядників коштів бюджету за програмною та економічною 

ознаками. 

5. 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 


