
  проєкт 
 

Від 12.12.2022 року             № 4749 

 

м.Бурштин 

 

Про перерахування  

коштів спеціального фонду 

до загального фонду 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні», Закону 

України «Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного 

кодексу України щодо посилення гнучкості місцевих бюджетів та підвищення оперативності 

прийняття рішень», Бюджетного  кодексу України, враховуючи  рекомендації комісії з 

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

міжнародного співробітництва,  міська рада 

вирішила: 

1.Кошти спеціального фонду бюджету Бурштинської міської територіальної громади, 

що надійшли як екологічний податок у 569342,00грн. передати до загального фонду бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади.  

2.Зменшити бюджетні призначення за спеціальним фондом по Бурштинській міській 

раді за КПКВКМБ 0118340  «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на сумі 

569342,00грн. 

3. Кошти загального фонду отримані відповідно до п.1 спрямувати: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

 За рахунок екологічного податку 569342,00 

01 Міська рада   

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги 

Заходи з усунення аварій в закладах :громадська лазня по 

вул.Франка в м.Бурштин 

+170951,00 

 КНП «Бурштинська ЦМЛ»  

0117461 

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 

Влаштування доріжок вздовж паліативного відділення до 

моргу по вул.Шухевича,15 

+398391,00 

 4. Визначити профіцит за спеціальним фондом Бурштинської міської територіальної  

громади на суму 562342,00грн. та дефіцит за загальним фондом на суму  562342,00грн 

5.Внести зміни в додаток №2 рішення міської ради від 24 грудня 2021 року №01/25-21 

«Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік». 

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

призначення головних розпорядників коштів бюджету за програмною та економічною 

ознаками та перерахувати кошти до загального фонду. 

7.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 



 

 

Автор проєкту: 

Начальник фінансового відділу 

Ольга Петровська 

______________________2022р. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник  

загального відділу 

Марія Яцик 

_______________________2022р. 

 

 

Юридичний відділ 

 

________________________2022р. 

 

Секретар ради 

Роман Іванюк 

_________________________2022р. 


