
                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 25 листопада 2022 року                                                                                   № 03/40-22 

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, розпоряджень Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації від 19 жовтня 2022 року № 396 та від 03 листопада 2022 № 418 «Про розподіл 

коштів додаткової дотації з державного бюджету», враховуючи  рекомендації комісії з 

фінансів, бюджету, планування соціально - економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва, міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Врахувати в складі доходів загального фонду іншу дотацію з місцевого бюджету за 

ККД 41040400 в сумі 55141,17 грн. та спрямувати відділу освіти і науки для Бурштинського 

ліцею № 2 для  відшкодування видатків по оплаті комунальних послуг, що надаються під час 

розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану за КПКВКМБ 0611021 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти». 

2. 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» на суму 75260,00 грн. (в тому числі кошти 

міського голови 5000,00) та відповідно збільшити: 

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

забезпечення» +64400,00 грн. 

за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» +10860,00 грн. 

3. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по розпорядниках коштів: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд, 

01 Міська рада    

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 

+1220,00  



0116020 Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги 

-1220,00  

0113123 Заходи державної політики з питань сім`ї 

Програма сім’ї,дітей та молоді з інвалідністю на 

2021-2025 

-3000,00  

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» 

+30000,00  

0115062 Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні  

Програма фінансової підтримки дитячо-

юнацького ФК «Бурштин» на 2022 рік 

-27000,00  

0117693 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 

Програма залучення інвестицій в економіку 

Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки 

 -50000,00 

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 

-Придбання товарів та отримання послуг для 

забезпечення оптимальних умов зберігання та 

підтримання у справному стані пожежно-

рятувальної техніки та спорядження (ДПРП 

м.Бурштин) 

-35440,00 +35440,00 

 КНП Бурштинська ЦМЛ   

0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я  

Розробка робочого проекту  за об’єктом 

«Капітальний ремонт пологового відділення КНП 

«Бурштинська ЦМЛ»-56000,00 

придбання медикаментів+56000,00 

+56000,00 -56000,00 

0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 

Технічне переоснащення системи забезпечення 

медичним киснем з встановленням кисневої 

станції КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» для збільшення кількості точок 

споживання кисню в кількості 22 точки, що 

становитиме 100% забезпечення підведення 

кисню до ліжок, які призначені для лікування 

пацієнтів, хворих на Covid-19 , за адресою місто 

Бурштин, вул.Шухевича,15 

-299962,00 +299962,00 

0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 

Технічне переоснащення системи забезпечення 

медичним киснем з встановленням кисневої 

станції КНП «Бурштинська центральна міська 

-3540,43 +3540,43 



лікарня» для збільшення кількості точок 

споживання кисню в кількості 22 точки, що 

становитиме 100% забезпечення підведення 

кисню до ліжок, які призначені для лікування 

пацієнтів, хворих на Covid-19 , за адресою місто 

Бурштин, вул.Шухевича,15+4499,43грн.(СФ) 

Виготовлення кошторисної документації по 

кисневій станції-3540,43грн.(ЗФ) 

Придбання станції моніторингу-56,00грн.(СФ) 

влаштування комп’ютерного томографа за 

адресою: вул.Шухевича,15, м.Бурштин,Івано-

Франківська область (коректура проекту), 

електротехнічні рішення-903,00грн.(СФ) 

0112143 Програми і централізовані заходи профілактики 

ВІЛ-інфекції/СНІДу 

-4807,82  

0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 

(придбання медикаментів) 

+4807,82  

06 Відділ освіти і науки    

0610160 

 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах (ЗП з нарахуваннями)  

+41451,00  

0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти 

Запчастини для автомобіля  + 12200,00 

ЗП з нарахуваннями  - 41451,00 

 -29251,00  

0111142 Інші програми та заходи у сфері освіти -12200,00  

08 Відділ соціального захисту населення   

0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, 

які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги 

+21500,00  

0813230 Видатки, пов`язані з наданням підтримки 

внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим 

особам у зв`язку із введенням воєнного стану 

-22000,00  

0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 

+500,00  

37 Фінансовий відділ   

3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

Програма підвищення ефективності роботи 

Управління Державної казначейської служби 

України у Галицькому районі Івано-Франківської 

області 

на 2022-2024 роки 

 +50000,00 

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

279402,00грн. 

4. Внести зміни в рішення міської раді від 21 жовтня 2022 року №01/39-22 «Про 



внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік »: 

В п.2 за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» назву об’єкта викласти в такій редакції: «Впровадження технологій, що 

забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів 

забруднення атмосферного повітря: проведення ресурсозберігаючих, інноваційних, 

енергоефективних заходів шляхом будівництва котельні на твердому паливі в 

Задністрянському ліцеї по вул. Шевченка, 1а в с. Задністрянське Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області (нове будівництво)»+900000,00грн. 

5. Виділити матеріальну допомогу на лікування: 

- у сумі 20000,00грн. Магометі Анастасії Георгівні згідно поданих документів. 

- у сумі 30000,00грн. Назар Марії Степанівні згідно поданих документів. 

-у сумі 10000,00грн.Заровінській Любові Богданівні згідно поданих документів. 

-у сумі 20000,00грн.Сегінович Наталії Омелянівні  для лікування дочки згідно 

поданих документів. 

6. Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету на суму 5156279,00 грн., а саме: 

  Код Назва податку                                                           Зміни (+,-) 

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати 

2 135 664,0 

11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами рядового і начальницького 

складу, що сплачується податковими агентами 

2 246 100,0 

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 

плата 

512 605,0 

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування 

-194 000,0 

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності 

56 800,0 

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 

головного користування)  

310,0 

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших 

корисних копалин загальнодержавного значення 

6 660,0 

14021900 Пальне -1 000 000,0 

14031900 Пальне -2 775 930,0 

14040100 Акцизний податок з реалізації виробниками та/або 

імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових 

виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що 

використовуються в електронних сигаретах, що 

оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 

485 480,0 

14040200 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що 

оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 

статті 213 Податкового кодексу України) 

-400 000,0 

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості  

1 270,0 



18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений  фізичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості 

-54 780,0 

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений  фізичними особами, які є власниками об`єктів  

нежитлової нерухомості 

-186 050,0 

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості  

261 250,0 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 3 420 000,0 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб -162 000,0 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 241 600,0 

18020100 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений 

юридичними особами  

100,0 

18030100 Туристичний збір,сплачений юридичними особами 240,0 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб -157 330,0 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  600 000,0 

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у 

яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 

75 відсотків`  

43 860,0 

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного 

місцевого бюджету 

15 730,0 

21080500 Інші надходження 23 560,0 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  6 850,0 

21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв 

та тютюнових виробів  

155 900,0 

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань 

-31 000,0 

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень 

-80 000,0 

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності  

14 350,0 

22090100 Державне мито,  що сплачується  за місцем розгляду та 

оіормлення документів., у тому числі за оформлення 

документів на спадщину і дарування   

240,0 

22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян 

України   

-300,0 

24060300 Інші надходження  -30 900,0 

ВСЬОГО   5 156 279,0 

 

7. Збільшити видаткову частину на суму 5156279,00грн. 

 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд, 

01 Міська рада   



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 

Придбання крісел+70000,00 

Послуги з перевірки прохідності та очистки 

димохідних каналів, приладів опалення+4750,00 

+74750,00  

 КНП СК «Бурштин»   

0115041 

Утримання та фінансова підтримка спортивних 

споруд 

Фінансова підтримка КНП СК «Бурштин»(за 

надання телекомунікаційних послуг) 

+3500,00  

 КП «Еко-сервіс»   

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги 

Фінансова підтримка (заробітна плата з 

нарахуваннями) 

+964000,00  

 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

Утримання місць поховання : територія 

кладовища вул.Шевченка в с.Бовшів+12605,00 

+12605,00  

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

Утримання вулично-шляхової мережі в с.Бовшів 

+98500,00  

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 

+400000,00  

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 

Ремонт споруд цивільного захисту(пункту 

обігріву в м.Бурштин по вул.Шухевича 

,5+91000,00 

Ремонт споруд цивільного захисту(пункту 

обігріву в м.Бурштин по вул.Стуса+199000,00 

+290000,00  

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 

Закупівля мікроелектростанції(генератор) 

 +700000,00 

0118240 

Заходи та роботи з територіальної оборони 

Програма підтримки Збройних Сил України на 

2022-2024 роки 

+400000,00  

 КНП Бурштинська ЦМЛ   



0112152 

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 

Придбання клітки для підвісної слінг-терапії з 

реабілітації та набору аксесуару до неї+120000,00 

Благоустрій населених пунктів: внутрішній 

дворик по вул.Шухевича,15+40000,00 

+40000,00 120000,00 

0112152 

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 

Облаштування пункту обігріву у КНП 

«Бурштинська ЦМЛ»  

+199000,00  

06 Відділ освіти і науки    

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (оплати праці з 

нарахуваннями педагогічних працівників) 

1000000,00  

08 Відділ соціального захисту населення   

0813035 

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на залізничному 

транспорті 

+50000,00  

10 Відділ культури   

1014060 

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів 

Придбання крісел+100000,00 

Придбання столів,трибуни+100000,00 

Оновлення електротехнічної частини зали в ПК 

«Прометей»+100000,00 

Поточний ремонт зали в ПК 

«Прометей»+150000,00 

+450000,00  

1014082 

Програма розвитку галузі культури Бурштинської 

міської територіальної громади на 2022-2024рр. 

Благоустрій території церкви Зішестя Святого 

Духа в с.Бовшів+53924,00 

+53924,00  

37 Фінансовий відділ   

3719770 

Інші субвенції з місцевого бюджету 

Субвенція Херсонському обласному бюджету 

 +300000,00 

  4036279,00 1120000,00 

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

1120000,00грн. 

8. Зменшити обсяг «Іншої субвенції з місцевих бюджетів» за ККД 41053900 по 

загальному фонду на суму 33000,00грн. та відповідно по відділу соціального захисту 

населення за КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення». 

9. 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 +500000,00 

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 

-500000,00 



Бурштинського ліцею №3 в м.Бурштин Бурштинської 

міської територіальної громади (капітальний ремонт) 

 

10. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по коштах загального фонду 

перерахованих з спеціального фонду: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

 За рахунок екологічного податку   

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

-Поточний ремонт (заміна вікон) в ПК 

«Прометей» вул.Міцкевича,47 м.Бурштин 

-199531,00  

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 

 Поточний ремонт (заміна вікон) в ПК 

«Прометей» вул.Міцкевича,47 м.Бурштин 

+199531,00  

 

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

призначення головних розпорядників коштів бюджету за програмною та економічною 

ознаками. 

12. 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 


