
 

 

                                   Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                                                    

 

Від  31.10.2022                                         м.Бурштин                                               № 222 

 

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   

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 №02/37-22-911739,00 

Утримання вулично-шляхової мережі в м.Бурштин по 

вул.В.Стуса 5,7,9+150000,00 

Утримання вулично-шляхової мережі в м.Бурштин по 

вул.Проектна +199000,00 

-562739,00 

0116030 

Організація благоустрою 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 по 

+298250,00 



вул.І.Франка,4 А в с.Озеряни+199000,00 

Благоустрій населених пунктів: відновлення оглядових місць 

на території спортивного комплексу по 

вул.Міцкевича,49+49350,00 

Благоустрій населеного пункту м.Бурштин, вул.В.Стуса, буд 

13+49900,00 

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(проведення поточного ремонту 

кабінетів в приміщенні ПК «Прометей»» 

+49989,00 

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 

+195000,00 

 Відділ освіти і науки  

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти 

Технічне обслуговування та утримання в належному стані 

внутрішніх мереж електропостачання в Юнашківській філії 

ліцею №2 

+19500,00 

   

 

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

призначення головних розпорядників коштів бюджету за програмною та економічною 

ознаками. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Василя Андрієшина. 

 

 Міський голова        Василь АНДРІЄШИН 

 


