
                                                                                   
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
Від 27 січня 2023 року                                                                                               № 03/43-23 

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, враховуючи  рекомендації комісії з фінансів, бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва,  міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень  по головних розпорядниках 

коштів 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд  

сума, грн. 

Спеціальний 

фонд 

сума, грн. 

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 

-1100,00 

 

 

0113123 

Заходи державної політики з питань сім`ї 

Програма сім’ї,дітей та молоді з інвалідністю 

на 2021-2025 

+1100,00  

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 

+102928,00  

0117130 
Здійснення заходів із землеустрою 

+8888,00  

0117350 
Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації) 

-8888,00  

0117520 
Реалізація Національної програми 

інформатизації 

+4000,00  



0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

Утримання вулично-шляхової 

мережі:вул.Стуса, 1 м.Бурштин+115750,00грн. 

Утримання вулично-шляхової мережі: 

вул.Стуса, 3м.Бурштин +34250,00 

+150000,00  

0117693 

Інші заходи, пов`язані з економічною 

діяльністю 

Програма залучення інвестицій в економіку 

Бурштинської міської територіальної громади 

на 2021-2025 роки 

 -150000,00 

0118110 

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха 

-4000,00  

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

Утримання вулично-шляхової мережі по 

вул.Стуса, 8 

-230000,00 +230000,00 

0118230 

Інші заходи громадського порядку та безпеки  

Програма «Безпечне місто 2021-2025 роки 

Бурштинської міської територіальної громади» 

придбання та встановлення  камер 

відеоспостереження 

+210500,00 -210500,00 

0118240 

Заходи та роботи з територіальної оборони 

«Програма фінансування мобілізаційних 

заходів населення та заходів з територіальної 

оборони на 2021-2023роки» 

+95480,00 +300000,00 

06 Відділ освіти і науки   

0611010 Надання дошкільної освіти 

Заробітна плата з нарахуваннями -23827,80 

-23827,80 37500,00 

0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти 

Заробітна плата з нарахуваннями +23827,80 

 

+23827,80  

0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти -37500,00  

37 
Фінансовий відділ 

  

3718710 
Резервний фонд місцевого бюджету 

-102928,00  

3719770 

Інші субвенції з місцевого бюджету 

Субвенція обласному бюджету для виконання 

аварійних робіт приміщення відділення 

веслування на байдарках та каное Івано-

Франківської ДЮСШ №1 обласної ради по 

вул. Липова, 2 в м.Бурштин -95480,00 

Субвенція Херсонському обласному бюджету-

300000,00 

-95480,00 -300000,00 

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

93000,00 грн.  

2. Залишок коштів «Субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду» 

за ККД 41051700 в сумі 7273,31 грн. спрямувати відділу освіти і науки для Бурштинського 



ліцею № 2 для відшкодування видатків по оплаті заробітної плати з нарахуваннями  за 

КПКВКМБ 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами». 

3. Внести зміни в рішення міської ради: 

3.1. Від 21.10.2022 № 01/39-22 «Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади» п.1 по розпоряднику «Відділ культури і туризму» 

За КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»  викласти в такій 

редакції: Програма розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної громади 

на 2021-2023 рік (Передпроектні роботи: Виготовлення ескізного проекту «Реконструкція 

громадської будівлі під медичний центр надання допомоги маломобільним групам 

населення (ММГ Н) за адресою: Івано-Франківська обл м. Бурштин вул. Міцкевича, 43 (1 

етап) »). 

3.2. Від 25.11.2022 № 04/40-22 «Про перерахування коштів спеціального фонду до 

загального фонду»: в п.1. та п.2 суму «3663800,00» замінити на «3683800,00» 

3.2. від 22.12.2022 № 01/42-22 «Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022 рік», а саме п.5 вилучити. 

 4. Здійснити перерозподіл по коштах переданих з загального фонду до бюджету 

розвитку: 

4.1. Зменшити обсяг переданих коштів з спеціального фонду (екологічний податок) до 

загального фонду на суму 4521300,00 грн. 

4.2. Збільшити обсяг видатків по спеціальному фонду за КПКВКМБ 0118340 

«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»  на суму 4521300,00 грн. 

4.3. Зменшити обсяг видатків по загальному фонду на суму 4521300,00 грн. за КПКВКМБ 

0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету» по об’єкту: «Експлуатаційне утримання вулиці 

Шевченка в місті Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської області 

+3346600,00 грн.- Експлуатаційне утримання вулиці О.Басараб в місті Бурштин Івано-

Франківського району Івано-Франківської області +1174700,00 грн.» 

4.4. Зменшити призначення по об’єкту «Утримання вулично-шляхової мережі по вулицях 

с.Дем’янів +195800,00 грн.» та відповідно збільшити по об’єктах: «Утримання вулично-

шляхової мережі по вул. 1 Травня, Гагаріна в с.Дем’янів +96867,00 грн., Утримання 

вулично-шляхової мережі по вул. Калинова, Промислова в с.Дем’янів +93394,80 грн.» 

4.5. За КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» Назву об’єкта «Утримання 

вулично-шляхової мережі в с. Сарники по вул. Шевченка +195000,00 грн.» викласти в 

новій редакції: «Утримання вулично-шляхової мережі в с. Сарники по вул. Незалежності 

+195000,00 грн.» 

5. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по розпорядниках коштів по 

природоохоронних заходах 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Спеціальний 

фонд (грн.) 

01 Міська рада   

0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів +398391,00 

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) 

-398391,00 

   6. Врахувати в складі доходів загального фонду «Іншу дотацію з місцевого 

бюджету» за ККД 41040400 в сумі 20614,46 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». 

7. 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 57270,00 грн. та 

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

соціального забезпечення» +57270,00 грн. 

8. Зменшити дохідну частину спеціального фонду бюджету на суму 5478581,00 грн, 

а саме: 

Код Назва податку Зміни (+,-) 

19010100 

Екологічний податок, який справляється за викиди в 

атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне 

повітря двоокису вуглецю) -5 360 797,00 

19010200 

Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об`єкти  13 751,00 

19010300 

Надходження від розміщення відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім 

розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  -155 000,00 

 24062100 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  23 465,00 

ВСЬОГО  -5 478 581,00 

   

 

та відповідно зменшити видаткову частину по міській раді за КПКВКМБ0118340 

«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на суму 5478581,00 грн. 

 

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

призначення головних розпорядників коштів бюджету за програмною та економічною 

ознаками. 

10. 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 


