
 
 

 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                                                    

 

Від  29.09.2022                                         м.Бурштин                                                 № 184 

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради 

від 24 грудня 2021 року «Про бюджет 

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»,рішення виконавчого комітету від 15.09.2022року №174 «Про внесення змін в 

Програму природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного середовища 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», виконавчий комітет  

міської ради 

вирішив: 

1.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 +614778,00 

06 Відділ освіти і науки  

0618340 

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. Ст. Бандери,58 А 

Бурштинська гімназія №1 (в т. ч. виготовлення КД)-299962,00 

-Заходи з озеленення населених пунктів: по вул. Січ. Стрільців,18 

Бурштинський ліцей №2(в т. ч. виготовлення КД)-49863,00 

-349825,00 

10 Відділ культури і туризму  

1018340 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 

-Заходи з озеленення населених пунктів:території релігійно-

історичного комплексу «Гора над Дністром» в селі Новий Мартинів 

(співфінансування переможця 12 обласного конкурсу проектів та 

програм розвитку місцевого самоврядування «Нове будівництво 

«Вежі Давида» в релігійно-історичному комплексі «Гора над 

Дністром» в селі Новий Мартинів)-252453,00 

- Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські 

-264953,00 



розроблення, що охоплюють зазначені у переліку природоохоронні 

заходи: експертиза робочого проекту за об’єктом: «Заходи для 

боротьби зі шкідливою дією вод по вул. Ст. Бандери буд. 64 в м. 

Бурштин» (відділ культури на Програму розвитку галузі культури 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023, 

територія католицького костелу)-12500,00 

 

 2.Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по загальному фонду 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

01 Міська рада   

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

Поточний ремонт доріг -54644,00 грн. 

Утримання вулично-шляхової мережі: поточний 

ремонт дорожнього покриття по вул.Петлюри в 

м.Бурштин - 47127,00грн 

Утримання вулично-шляхової мережі по 

вул.Бандери та Калуська+191000,00 

Утримання вулично-шляхової мережі 

вул.Шевченка в с.Старий Мартинів+199000,00 

Утримання вулично-шляхової мережі по 

вул.Стуса,14+299000,00 

Розробка робочих проектів, їх експертиза та 

коригування по капітальному ремонту доріг 

 -194229,0 грн. 

+587229,00 -194229,00 

0116013 

Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства 

Аварійний ремонт водомережі-299000,00 

-299000,00  

 КП «Еко-сервіс»   

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні 

послугиПоточний 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 – 94000,00 грн; 

-94000,00  

 

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

194229,00грн. 

3.Внести зміни в рішення виконавчого комітету від 15.09.2022 №175 «Про 

перерахування коштів спеціального фонду до загального фонду», а саме в п.4 «Утримання 

вулично-шляхової мережі по вул.Стуса (295800)» викласти у редакції: « Утримання вулично-

шляхової мережі по вул.Стуса, Коновальця, Калуська, С.Стрільців, Міцкевича в м.Бурштин». 

 



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 першого заступника міського голови 

Ростислава Стаська. 

 

 

 

 Міський голова                  Василь АНДРІЄШИН 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


