
 

 

                                   Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                                                    

 

Від  11.10.2022                                         м.Бурштин                                               № 212 

 

 

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», 

подання фінансового відділу , виконавчий комітет Бурштинської міської ради вирішив: 

 

1.Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по коштах загального фонду 

перерахованих з спеціального фонду: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

 За рахунок екологічного податку  

01 Міська рада   

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

Благоустрій населених пунктів : відновлення дорожнього 

покриття: вул.Стуса,8  -70000,00 

відновлення дорожнього покриття: вул.Стуса,8,7,9+70000,00 

Поточний ремонт(заміна вікон) в ПК «Прометей» 

вул.Міцкевича,47 м.Бурштин-96049,00,рішення м/р від 

26.08.2022 №02/37-22 

-96049,00 

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) ,рішення 

м/р від 26.08.2022 №02/37-22 

-2685453,00 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 

+692502,00 



Утримання вулично-шляхової мережі в с.Юнашків по вул. 

Січових Стрільців, І.Кліща, Шевченка , 

Остаповича+199502,00 

Утримання вулично-шляхової мережі в с.Різдвяни по 

вул.Шевченка(до Бу ТЕС)+298000,00 

Утримання вулично-шляхової мережі в с.Сарники по 

вул.Шевченка +195000,00 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 

зняти п. Утримання вулично-шляхової мережі по вул.Стуса, 

Коновальця, Калуська, С.Стрільців, Міцкевича в м.Бурштин 

- -295800,0 грн. 

направити на наступні заходи: 

Утримання вулично-шляхової мережі по вул.Стуса в 

м.Бурштин + 49490,0 грн. 

Утримання вулично-шляхової мережі по вул. Коновальця в 

м.Бурштин + 49305,0 грн. 

Утримання вулично-шляхової мережі по вул. Калуська в 

м.Бурштин + 49036,0 грн. 

Утримання вулично-шляхової мережі по вул. С.Стрільців в 

м.Бурштин + 49381,0 грн. 

Утримання вулично-шляхової мережі по вул. Міцкевича в 

м.Бурштин + 49298,0 грн. 

Утримання вулично-шляхової мережі по вул.Бандери в 

м.Бурштин + 49290,0 грн 

0,00 

0118240 

Заходи та роботи з територіальної оборони 

«Програма фінансування мобілізаційних заходів населення 

та заходів з територіальної оборони на 2021-2023роки» 

+500000,00 

0118220 

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 

значення , рішення виконавчого комітету від 30.08.2022 

№162 

-180000,00 

0118240 

Заходи та роботи з територіальної оборони 

Програми підтримки Збройних Сил України на 2022-2024 

роки». 

+180000,00 

06 Відділ освіти і науки  

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

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти 

Аварійний ремонт пошкодженого даху Задністрянського 

ліцею+49000,00 

+49000,00 

0613230 

Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо 

перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із 

введенням воєнного стану 

Поточний ремонт приміщення для облаштування місць 

тимчасового перебування внутрішньо переміщених 

(евакуйованих) осіб 

+40000,00 

08 Відділ соціального захисту населення  

0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення  

Виплата одноразової грошової допомоги до Дня захисника 

Вітчизни учасникам бойових дій та іншим громадянам, які 

залучалися та брали безпосередню участь у бойових діях, 

+600000,00 



здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації проти 

України, починаючи з 20 лютого 2014 року( в т. ч. під час 

проведення АТО/ООС)+600000,00грн. 

 

2.Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по спеціальному фонду (бюджет 

розвитку) за рахунок залишку коштів що склався станом на 01.01.2022 року: 

 в сумі 250000,00грн. зменшити КНП «Бурштинська міська лікарня» для придбання 

комп’ютерної техніки за КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я» та відповідно збільшити за КПКВКМБ 0118240 «Заходи та роботи з територіальної 

оборони» на фінансування «Програми підтримки Збройних Сил України на 2022-2024 роки». 

3.Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по розпорядниках коштів: 

 

КПКВК

МБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 

 Міська рада   

0117693 

Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 

Програма залучення інвестицій в економіку 

Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки  

-1240620,00 

0118240 

Заходи та роботи з територіальної оборони 

«Програма фінансування мобілізаційних заходів 

населення та заходів з територіальної оборони на 

2021-2023роки» +300000,00 

-300000,00 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

Утримання вулично-шляхової мережі по 

вул.Стуса,14-299000,00 

Утримання вулично-шляхової мережі: капітальний 

ремонт дорожнього покриття по вул.Стуса,14 в 

м.Бурштин+299000,00 -299000,00 

+299000,00 

 

КНП «Плавальний басейн «Дельфін» Бурштинської 

міської ради»  

 

0115041 

Утримання та фінансова підтримка спортивних 

споруд 

Програма фінансової підтримки Комунального 

некомерційного Підприємства «Плавальний басейн 

«Дельфін» Бурштинської міської ради» на 2022-

2025рр. +400000,00 

 

    

0115041 

КНП  «СК «Бурштин»» 

Утримання та фінансова підтримка спортив споруд 

Програма фінансової підтримки КП  КНП «СК 

Бурштин»(придбання матеріалів для аварійного 

ремонту водомереж) +20000,00 

 

 КНП «Бурштинська ЦМЛ»   

0112152 

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 

Придбання медикаментів +250000,00 

 

06 Відділ освіти і науки   

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (Бурштинський ліцей №2 , +28986,00 

 



вивіз і захоронення ТПВ) 

10 Відділ культури і туризму   

1014060 

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 

(перезарядка вогнегасників +7000,00 

 

37 Фінансовий відділ   

3718710 Резервний фонд місцевого бюджету +534634,00  

 РАЗОМ 1241620,00 -1241620,00 

  

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

1241620,00грн.  

 4.Рішення виконавчого комітету від 03.06.2022 №105 «Про внесення змін до бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік» визнати таким , що втратило 

чинність. 

5. Кошти резервного фонду спрямувати міській раді за КПКВКМБ 0118775 «Інші 

заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» в сумі 534634,00грн. для 

проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання 

розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх 

негативного впливу по вул.Будівельників в м.Бурштин Івано-Франківського району Івано-

Франківської області (капітальний ремонт,коригування), (аварійні роботи). При цьому 

збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 534634,00грн. 

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 міського голову Василя Андрієшина. 

 

 

 

 Міський голова        Василь АНДРІЄШИН 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


