
                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 22 грудня 2022 року                                                                                            № 01/42-22    

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, розпорядження Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації від 23 листопада 2022 року №454 «Про розподіл коштів 

додаткової дотації з державного бюджету», протоколу постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 17.11.2022 № 25-Б, 

враховуючи  рекомендації комісії з фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Врахувати в складі доходів: 

1.1. Загального фонду «Іншу дотацію з місцевого бюджету» за ККД 41040400 в 

сумі 33768,85 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». 

1.2. Спеціального фонду «Іншу субвенцію» з обласного бюджету в сумі 400000,00 

грн. та спрямувати відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків на «Капітальний ремонт 

для облаштування місць тимчасового перебування ВПО в сиротинці Святого Миколая в 

с.Новий Мартинів Бурштинської територіальної громади Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області» за КПКВКМБ 1013230 «Видатки, пов`язані з наданням 

підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням 

воєнного стану». 

2. Зменшити: 

2.1.Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 63200,00 грн. (в 

тому числі видатки споживання 47400,00 грн., видатки розвитку 15800,00 грн.) та 

відповідно за видатками по відділу освіти і науки за КПКВКМБ 0611200 «Надання освіти 

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами»  на сум 63200,00 грн. При цьому 

зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 15800,00 грн. 

2.2. Обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 

з обласного бюджету на суму 500000,00 грн. та відповідно по  відділу освіти і науки за 

КПК 1018340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» для 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 Бурштинського ліцею № 3 в м. Бурштин Бурштинської 

міської територіальної громади (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) на суму 500000,00. 

3. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по головних розпорядниках 

коштів 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд сума, 

грн. 

Спеціальний 

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 

Програма фінансового забезпечення апарату 

управління на Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області на 2021-2025 

рр.(придбання пального для генератора) 

+99280,00 -99280,00 

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 

Програма фінансового забезпечення апарату 

управління на Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області на 2021-2025 

рр.(виготовлення стелажів для облаштування 

архівного сховища в ПК 

«Прометей»)+71688,00 

(придбання дверей) +48200,00 

придбання генератора +40000,00 

+119888,00 

 

+40000,00 

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 

Програма фінансового забезпечення апарату 

управління на Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області на 2021-2025 

рр.(придбання системного блоку, ноутбуку) 

-46800,00 +46800,00 

0110180 Інша діяльність у сфері державного управління 

Програма забезпечення діяльності Центру 

надання адміністративних послуг 

Бурштинської міської ради на 2021-2022 роки 

-100000,00  

0117693 Інші заходи, пов`язані з економічною 

діяльністю 

Програма залучення інвестицій в економіку 

Бурштинської міської територіальної громади 

на 2021-2025 роки 

+45500,00 -45500,00 

0116090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства 

Програма співфінансування заходів із заміни 

вікон та дверей у багатоквартирних будинках 

-61982,00  



Бурштинської міської територіальної громади 

на 2022 рік-61982,00грн. 

0116090 

 

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства 

-253671,60 +253671,60 

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 

Придбання світлодіодних перетяжок+76000,00 

Послуги з поклейки банерів+20000,00 

+96000,00  

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 

Утримання в належному стані внутрішніх та 

зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, 

газопостачання та водовідведення по 

вул.І.Франка,4А  в с.Озеряни+99536,00грн. 

+99536,00  

0117130 Здійснення заходів із землеустрою 

Програма у галузі розвитку земельних 

відносин на території Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки 

+14000,00  

0117130 Здійснення заходів із землеустрою 

Виготовлення геодезичної зйомки для 

реконструкції стадіону «Енергетик» в 

м.Бурштин Івано-Франківської області 

+11000,00  

0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

Робочий проект :Поточний ремонт дорожнього 

покриття по вул.Сагайдачного (від вул. а до 

вул.Проектна) в м.Бурштин+48060,00грн. 

Експертиза проектної документації за об’єктом 

:Поточний ремонт дорожнього покриття по 

вул.Сагайдачного (від вул.Гнатюка до 

вул.Проектна) в м.Бурштин+9850,00грн. 

Робочий проект Поточний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Герцена ( від вул. С.Бандери 

до вул.Валова ) та вул.Л.Українки ( від 

вул.С.Бандери до буд.N 2) в м.Бурштин 

Бурштинської територіальної громади Івано-

Франківської області+49840,00грн. 

Експертиза проектної документації за об’єктом 

: Поточний ремонт дорожнього покриття по 

вул. Герцена ( від вул. С.Бандери до 

вул.Валова ) та вул.Л.Українки ( від 

вул.С.Бандери до буд.N 2) в м.Бурштин 

Бурштинської територіальної громади Івано-

Франківської області+9850,00грн. 

+117600,00  

0118220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення 

+27000,00 

 

 

0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 

Програма «Безпечне місто 2021-2025 роки 

Бурштинської міської територіальної громади» 

придбання та встановлення  камер 

відеоспостереження  

+99500,00 +210500,00 

 КП «Еко-сервіс»   

0116020 Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги 

+200000,00  



Програма фінансової підтримки комунальних 

підприємств Бурштинської міської ради на 

2022 рік (оплата праці з нарахуваннями) 

0116020 Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги 

Фінансова підтримка КП «Еко-сервіс» 

(придбання вагончика (робоче місце фахівця 

ритуальної служби) 

 +50000,00 

 СК «Бурштин»   

0115041 Утримання та фінансова підтримка спортивних 

споруд 

Фінансова підтримка  «КНП СК 

Бурштин»(оплата енергоносіїв) 

+56805,00  

06 Відділ освіти і науки   

0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 

Заробітна плата з нарахуваннями 

+21983,43  

0611010 Надання дошкільної освіти 

Заробітна плата з нарахуваннями -925577,00 

Енергоносії -33989,00 

Придбання прасок +136071,00 

Придбання генераторів +60000,00 

-823495,00 +60000,00 

0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти 

Заробітна плата з нарахуваннями -158638,43 

Запчастини на автобус МНВК +11734,00 

Страхівка для транспорту +12600,00 

Техогляд транспортних засобів +1800,00 

Енергоносії +33989,00 

 Інші поточні видатки +707,40 

Канцелярське приладдя +15000,00 

-82808,03  

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти ( оплата праці з 

нарахуваннями педагогічним працівникам) 

Бурштинська гімназія №1 +186000,00 

Бурштинський ліцей №2 + 391663,00 

Бурштинський ліцей №3 + 347914,00 

Задністрянський ліцей  + 136655,00 

Придбання насоса Гімназія №1 +3965,00 

Енергоносії -450000,00 

Придбання генераторів +390000,00 

+616197,00 

 

+390000,00 

0611142 
Інші програми та заходи у сфері освіти -330877,40  

0613230 

Видатки, пов`язані з наданням підтримки 

внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим 

особам у зв`язку із введенням воєнного стану 

забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти 

Поточний ремонт приміщень Бурштинського 

МНВК для розміщення внутрішньо 

переміщених осіб 

+221620,00  



08 Відділ соціального захисту   

0810160 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 

Заробітна плата з нарахуваннями 

+45632,12  

0813230 

Видатки, пов`язані з наданням підтримки 

внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим 

особам у зв`язку із введенням воєнного стану 

-45632,12  

0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 

-26960,00  

0813090 

Видатки на поховання учасників бойових дій 

та осіб з інвалідністю внаслідок війни 

+26960,00  

10 
Відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків   

1010160 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 

+10614,70  

1014030 
Забезпечення діяльності бібліотек -30694,43  

1014040 
Забезпечення діяльності музеїв i виставок -53080,09  

1014081 

Забезпечення діяльності інших закладів в 

галузі культури і мистецтва 

+7626,59  

1014082 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 

Програму розвитку галузі культури 

Бурштинської міської територіальної громади 

на 2021-2023 -40000,00грн. 

(фінансова підтримка ООГ «Твори добро»-

100,00грн.) 

-40100,00  

1014060 

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів 

-197806,47 

 

 

1011080 

Надання спеціалізованої освіти мистецькими 

школами 

-1202102,15 

 

 

1010160 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах (придбання 

генератора) 

 +40000,00 

37 
Фінансовий відділ   

3719770 

Інші субвенції з місцевого бюджету 

Субвенція бюджету Галицької міської терито-

ріальної громади на фінансування (утримання ) 

комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Галицької міської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської 

області 

+149100,00  

3710160 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 

+83677,59  

3718600 
Обслуговування місцевого боргу -60302,74  

3710160 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах (придбання 

крісел)+15600,00, послуги з поточного ремонту 

та обслуговування комп’ютерної та 

+45600,00  



організаційної техніки+30000,00 

3719770 

Інші субвенції з місцевого бюджету 

Субвенція бюджету Галицької міської 

територіальної громади   для фінансування 

об’єкту: «Поточний ремонт Галицького 

терито-ріального центру комплектування та 

соціальної підтримки (підготовка до 

опалювального сезо-ну) у нежитловому 

приміщенні в місті Галич, Майдан Різдва,33-Б, 

Галицької територіальної громади Івано-

Франківського району Івано-Франківської 

області 

+180000,00  

3719770 

Інші субвенції з місцевого бюджету» - Субвен-

ція для архівного відділу Івано-Франківської 

районної державної адміністрації на виконання 

районної програми «Забезпечення збереженості 

документів Національного архівного фонду 

архівного відділу районної державної 

адміністрації на 2022-2026 роки» 

+15000,00  

 
РАЗОМ -496191,60 +496191,60 

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

496191,60 грн. 

Субвенції бюджету Галицької міської ТГ на суму 329100,00 грн. та Івано-

Франківському районному бюджету на суму 15000,00 грн. надати до повного 

використання коштів. 

4. Внести зміни в рішення міської ради: 

4.1. Від 25 листопада 2022 року № 04/40-22 «Про перерахування коштів спеціального 

фонду до загального фонду»: 

В п.3: 

По розпоряднику «Відділ освіти і науки» за КПКВКМБ 0611021 Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти слова «Благоустрій населених 

пунктів: влаштування доріжки на території Бурштинського ліцею № 2 + 295981,00 грн.» 

замінити на «Поточний ремонт та утримання в належному стані зовнішніх мереж 

водовідведення в Бурштинському ліцеї № 2 +198000,00 грн., Благоустрій населених 

пунктів: влаштування доріжки на території Бурштинського ліцею № 2 + 97981,00 грн.», 

слова «Заміна вікон в приміщенні третього корпусу Бурштинського ліцею № 2» замінити 

на «Підготовка об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження: Заміна 

вікон в приміщенні третього корпусу Бурштинського ліцею № 2» 

По розпоряднику «Відділу культури і туризму» за КПКВКМБ 1011080 «Надання 

спеціалізованої освіти мистецькими школами» назву об’єкта викласти в новій редакції 

«Підготовка об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження: придбання 

матеріалів для поточного ремонту Бурштинської дитячої музичної школи (кабінет № 11) 

170090,00 грн., Підготовка об’єктів до опалювального сезону та заходи з 

енергозбереження: Поточний ремонт Бурштинської дитячої музичної школи (кабінет № 

11) +129210,00 грн.» 

По розпоряднику «Міська рада» за КПКВКМБ0116030 «Організація благоустрою 

населених пунктів»: слова «Благоустрій населених пунктів: вул. Стуса 1,3 м. Бурштин 

+147683,00 грн.» замінити на «Благоустрій населених пунктів: вул. Стуса 1 м. Бурштин 

+52295,00 грн. Благоустрій населених пунктів: вул. Стуса 3 м. Бурштин +95388,00 грн». 

П.6 викласти в новій редакції: 

Внести зміни в рішення міської ради від 30 вересня 2022 року № 02/38-22 «Про 

перерахування коштів спеціального фонду до загального фонду», а саме: 

В пп. 1,2 суму «1582215,00» замінити на «1580215,00». 

В п.3 слова «Оплата послуг з утримання місць поховання в с. Задністрянськ +200000,00» 

замінити на «Послуги з поточного ремонту по вул. Вітовського в с. Задністрянське 



+199000,00 грн.». 

слова «Утримання вулично-шляхової мережі в с.Задністрянськ» суму «200000,00» 

замінити на «Утримання вулично-шляхової мережі: поточний ремонт по вул. С.Бандери, 

Л.Українки, Б.Хмельницького, Левицького в с. Задністрянське +199000,00 грн.»  

В п.4 суму «1630215,00» замінити на «1628215,00». 

 

4.2. Від 25 листопада 2022 року № 03/40-22 «Про внесення змін до бюджету Бурштинської 

міської територіальної  громади на 2022 рік» в п.7: 

По КПКВКМБ 0116020 по КП «Еко-сервіс» викласти в такій редакції: «Фінансова 

підтримка (заробітна плата з нарахуваннями 924000,00 грн., придбання запчастин для 

тракторів (коліс) +40000,00 грн.» 

По КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» за КПКВКМБ 0112152 «Інші програми 

та заходи у сфері охорони здоров’я» слова «Облаштування пункту обігріву у КНП 

«Бурштинська ЦМЛ» 199000,00 грн.» замінити на «придбання палива для генераторів в 

сумі 99500,00 грн. та придбання медикаментів в сумі 99500,00 грн.» 

5. Внести зміни в рішення виконавчого комітету від 31 жовтня 2022 року № 222 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2021 року «Про бюджет 

Бурштинської міської територільної громади на 2022 рік» в п.1: 

по міській раді за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»: 

- об’єкт «Утримання вулично - щляхової мережі в м. Бурштин по вул. Стуса 5,7,9 

+150000,00 грн.» вилучити та зменшити бюджетні призначення на суму 150000,00 грн. 

- по об’єкту «Утримання вулично-шляхової мережі в м. Бурштин по вул. Проектна суму 

збільшити на 500,00 грн.» 

За КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» доповнити 

об’єктами:  «Благоустрій населеного пункту м. Бурштин , вул. В.Стуса, буд. 5 +49800,00 

грн., Благоустрій населеного пункту м. Бурштин, вул. В.Стуса, буд. 7, 9 +49800,00 грн., 

Проведення робіт з благоустрою населеного пункту м. Бурштин, вул. В.Стуса, буд.13 

+49900,00 грн.» та делегувати повноваження для фінансування робіт КП «Еко-сервіс». 

6. Виділити кошти з резервного фонду бюджету міській раді на ремонт приміщення після 

пожежі в буд. № 2 по вул. Шухевича в м. Бурштині в сумі 21072,00 грн. 

Внести відповідні зміни до бюджету: 

Зменшити бюджетні призначення по фінансовому відділу за КПКВКМБ 3718710 

«Резервний фонд місцевого бюджету» на суму 21072,00 грн. та відповідно збільшити по 

міській раді за КПКВКМБ 0118741 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів 

резервного фонду місцевого бюджету» на суму 21072,00 грн. 

7. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по природоохоронних заходах по 

розпорядниках коштів: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Спеціальний  

фонд 

сума,грн. 

01 Міська рада   

0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів +5000,00 

01 КНП «Бурштинська ЦМЛ»  

0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 

Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі і споруд 

на ній на території Бурштинської центральної міської лікарні 

по вул. Романа Шухевича, 15 в м. Бурштин Івано-

Франківського району Івано-Франківської області 

-230000,00 

06 Відділ освіти і науки  

0618340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

+225000,00 

 



направлених на запобігання розвитку небезпечних 

геологічних процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території і 

об'єкти - на території Бурштинського ліцею №3 в м. 

Бурштин Бурштинської територіальної громади» 

(капітальний ремонт) +225000,00 

 

8. Збільшити дохідну частину загального фонду на суму 1570000,00 грн. 

  Код Назва податку                                                           Зміни (+,-) 

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати 

-1 180 975,0 

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 

780 000,0 

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших 

ніж заробітна плата 

397 000,0 

14021900 Пальне 26 800,0 

14031900 Пальне 180 000,0 

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 

62 000,0 

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) 

-62 000,0 

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 

23 600,0 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 860 000,0 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 102 700,0 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 181 000,0 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  57 000,0 

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у 

яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 

75 відсотків` 

111 500,0 

22012500 Плата за надання ынших адмынымтративних послуг 13 200,0 

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень 
-505,0 

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності  

18 700,0 

22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян 

України   

-5,0 

24060300 Інші надходження  -15,0 

ВСЬОГО   1 570 000,0 

 

9. Збільшити видаткову частину загального фонду на суму 1570000,00 грн. 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації Загальний Спеціальн



фонд сума, 

грн. 

ий фонд, 

01 Міська рада   

0113230 

Видатки, пов`язані з наданням підтримки 

внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим 

особам у зв`язку із введенням воєнного стану 

Підготовка об’єктів до опалювального сезону: 

придбання котла для будівлі для проживання 

внутрішньо-переміщених осіб 

 +70000,00 

 КП ЖИТЛОВИК   

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги 

Фінансова підтримка КП «Житловик» (погашення 

кредиторської заборгованості по електроенергії) 

+1500000,00  

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

70000,00 грн. 

10. Здійснити перерозподіл по Програмі «Про фонд міської ради на виконання 

депутатських повноважень на 2021-2025 рр.»: зменшити призначення за КПКВКМБ 

0110180 «Інші діяльність у сфері державного управління» на суму 9200,00 грн.(в тому 

числі кошти міського голови 2000,00 грн.) та відповідно збільшити: 

за КПКВКМБ 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» фінансування Програми фінансового 

забезпечення апарату управління на Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області на 2021-2025 рр.(придбання ламп для управління економіки) +2000,00 грн. 

за КПКВКМБ 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» «Програма підтримки 

Збройних сил України на 2022-2024 роки» +7200,00 грн. 

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 


