
                                                                                    
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
Від 27 січня 2023 року                                                                                               № 04/43-23 

м. Бурштин 

 

Про внесення змін до бюджету Бурштинської 

міської територіальної громади на 2023 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. Врахувати в доходах загального фонду бюджету освітню субвенцію з державного 

бюджету місцевим бюджетам за ККД 41033900 в сумі 48334900,00 грн. та спрямувати 

відділу освіти і науки за КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» . 

2. Частину вільного залишку коштів на суму 3098109,77 грн., що утворився станом на 

01.01.2023 року спрямувати розпорядниками коштів на погашення кредиторської 

заборгованості відповідно до додатку № 1. 

3. Частину залишку коштів спеціального фонду (бюджет розвитку), що утворився 

станом на 01.01.2023 року в сумі 1168761,00 грн. спрямувати розпорядникам коштів 

відповідно до додатку № 2. 

4. Частину залишку коштів спеціального фонду (природоохоронні заходи), що 

утворився станом на 01.01.2023 року в сумі 4130130,00 грн. спрямувати розпорядникам 

коштів відповідно до додатку № 3. 

5. Частину вільного залишку коштів, що утворився станом на 01.01.2023 року на суму 

29199432,49 грн. спрямувати розпорядниками коштів  відповідно до додатку № 4.  

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

647900,00 грн. 

6. Частину залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами, що утворився станом на 01.01.2023 в сумі 59260,00 грн. 

спрямувати відділу освіти і науки 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». При цьому збільшити 

передачу коштів з спеціального фонду до бюджету розвитку на суму 59260,00 грн. 

7. Залишок коштів загального фонду по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого 



бюджету» в сумі 683723,20 грн. спрямувати міській раді: 

За КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі 

223723,20 грн. для утримання мереж зовнішнього освітлення по вулиці Липова в місті 

Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської області. 

За КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі 460000,00 грн. для утримання 

вулично-шляхової мережі по вул. Зелена с. Дем'янів. 

8. Зменшити призначення по відділу соціального захисту населення за КПКВКМБ 

0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» на суму 

3699128,00 грн. та відповідно збільшити за КПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності 

інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення». 

9. Внести зміни в рішення Бурштинської міської ради від 22 грудня 2022 № 03/42-

2022 “Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2023 рік”: 

9.1. По коду доходів 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» суму 

«268500,00» замінити на суму «288500,00». 

9.2. По КПКВКМБ 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни» суму «90100,00» замінити на суму «110100,00» (в тому числі 

кошти обласного бюджету 50100,00 грн.). 

9.3. По тексту в п.4 суму «28060090,00» замінити на суму «28656290,00». 

9.4. В додатку №7 за КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» по «Програмі соціального захисту населення на 2022-2026 роки 

Бурштинської міської територіальної громади» суму «848000,00» замінити на «1444200,00». 

В підсумковому рядку суму «28060090,00» замінити на «28656290,00», суму 

«27209790,00» на «27805990,00». 

9.5. Внести відповідні зміни в додатки 1,3,5,7 до рішення міської ради від 22.12.2022 

№ 03/42-22. 

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

призначення головних розпорядників коштів бюджету за програмною та економічною 

ознаками. 

11. 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 


