
 Проєкт РІШЕННЯ 
 

Від 15 березня 2023 року                                                                                         № 5076 

    

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.Кошти спеціального фонду бюджету Бурштинської міської територіальної громади, що 

надійшли як екологічний податок на суму  20928195,00грн. передати до загального фонду 

бюджету Бурштинської міської територіальної громади.  

2.Зменшити бюджетні призначення за спеціальним фондом: 

 по Бурштинській міській раді за КПКВКМБ0118340  «Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів» на суму 20928195,00грн. 

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

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

01 Міська рада    

0116030 Організація благоустрою населених пунктів   

 

Нове будівництво каналізаційної мережі по 

вулиці Проектна в м. Бурштин Бурштинської 

територіальної громади, Івано –Франківській 

обл. 

 2305703,00 

 

Проведення заходів від підтоплення і 

затоплення направлених на запобігання 

розвитку небезпечних процесів, усунення або 

зниженню до допустимого рівня їх негативного 

впливу на території і обєкти в зоні зелених 

насаджень по вул. Міцкевича від ПК 

«Прометей» до водовідвідного каналу по вул 

Липовій в м. Бурштин Бурштинської 

територіальної громади (капільний ремонт) 

 4973167,00 

 

Благоустрій населених пунктів: влаштування 

пандусу для малорухливих верств населення в 

с.Юнашків, вул. І.Кліща 25А 

 

 

78761,00 

 

 

Оплата видатків з благоустрою: влаштування 

стоянки по вул.Стуса,15 в м. Бурштин 

241561,00  

 

Оплата видатків з благоустрою: влаштування 

стоянки по вул. Калуська 8 в м.Бурштин 

297105,00  

 

Оплата видатків з благоустрою: влаштування 

стоянки по вул.Стуса,17 в м.Бурштин 

88336,00  

 

Оплата видатків з благоустрою: влаштування 

стоянки по вул.Стуса,7 в м.Бурштии 

59147,00  



 

Оплата видатків з благоустрою: влаштування 

стоянки по вул. Калуська,7.9  в м. Бурштии 

270617,00  

 

Оплата послуг з утримання в належному стані  

зовнішніх мереж водовідведення по вул Ольги 

Басараб в місті Бурштин 

184000,00  

 

Благоустрій населених пунктів: встановлення 

пам’ятного знаку на могилі Січових Стрільців 

м. Бурштин 

199737,00  

 

Благоустрій населених пунктів: встановлення 

меморіальної та інформаційної дошки на 

Братській  могилі воїнів другої світової війни м. 

Бурштин 

88003,00  

 

Благоустрій населених пунктів: встановлення 

меморіальної та інформаційної дошки на 

Братській  могилі воїнів другої світової війни с. 

Бовшів 

34471,00  

 

Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. 

Котляревського в м. Бурштин Бурштинської 

територіальної громади Івано –Франківської 

області 

 928016,00 

 

оплата видатків із благоустрою населених 

пунктів: в с. Задністрянське вул.Січинського,2 

(амбулаторія) 

99715,00  

 

оплата послуг з утримання в належному стані  

зовнішніх мереж водовідведення: в с. 

Задністрянське вул Січинського,2 (амбулаторія) 

90253,00  

 

Благоустрій с.Старий Мартинів, вул.Шевченка 

(безпосередньо благоустрій центру села, та 

дороги до кладовища) 

 

 

86491,00  

 

 

оплата видатків із благоустрою населених 

пунктів: заходи з озеленення вул. Шевченка с. 

Старий Мартинів 

96543,00  

 

оплата послуг з утримання в належному стані  

зовнішніх мереж водовідведення по вул. Д. 

Галицького  в с.Насташине 

99459,00  

 

Благоустрій населених пунктів: по вул.Стуса 6 

в м.Бурштин 

199837,00   

 

Благоустрій населених пунктів: відновлення 

огорожі по вул.Шевченка с. Бовшів  

117205,00  

 

Програма надання ритуальних послуг та 

утримання кладовищ в Бурштинській міській 

територіальній громаді на 2021-2025 рр. 

  

 

оплата послуг з утримання місць поховання: 

кладовище с. Задністрянське 

80254,00  

 

оплата видатків із благоустрою населених 

пунктів: встановлення бетонної огорожі 

урочище «Паша» навколо кладовища , 

благоустрій території в с.Старий Мартинів 

99360,00  

 

оплата видатків із благоустрою населених 

пунктів: в с.Різдвяни на території кладовища   

85179,00  



 оплата видатків із благоустрою населених 

пунктів: встановлення огорожі на кладовищі по 

вул. Франка в с. Тенетники 

199683,00  

 

Утримання місць поховання в с. Бовшів 

відновлення огорожі кладовища 

65464,00  

 

Благоустрій населених пунктів: вул. Б. 

Хмельницького в с. Куропатники (біля 

кладовища) 

99261,00  

 

Утримання місць поховання: вул. Б. 

Хмельницького в с. Куропатники 

48541,00   

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету 

  

 

Експлуатаційне утримання автомобільних доріг 

комунального  значення по вул. Стефаника в 

м.Бурштин 

 1499000,00 

 

Утримання вулично –шляхової мереж: вул.  

Л.Українки , Переїзна с.Задністрянське 

99631,00  

 

Утримання вулично –шляхової мереж: проспект 

Шевченка с.Задністрянське 

99322,00  

 

Утримання вулично – шляхової мережі: по вул. 

Франка в с. Тенетники та с.Н. Мартинів по вул. 

Шевченка 

299124,00  

 

Утримання вулично-шляхової мережі: вул. 

Незалежності в. с. Насташине 

99488,00  

 

Утримання вулично-шляхової мережі: вул. 

Шевченка в. с. Насташине 

99488,00  

 

Утримання вулично-шляхової мережі: вул. 

Зелена в с.Дем’янів 

99897,00  

 

Утримання вулично-шляхової мережі: 

вул.Стефаника в с.Дем’янів 

98885,00  

 

Послуги з поточного ремонту. Утримання 

вуличної мережі, провулок вулиць Перемоги та 

Зеленої с.Вигівка Ів.-Франківської обл. 

 

 

297520,00 

 

 

Утримання вулично-шляхової мережі по 

вул.С.Стрільців в с.Юнашків 

 

138638,00  

 

 

Утримання вулично-шляхової мережі: по 

вул.Кутинська в с.Діброва 

 

257295,00  

 

 

Утримання вулично-шляхової мережі: по 

вул.Незалежності в с.Сарники 

 

298022,00 

 

 

Утримання вулично-шляхової мережі: 

вул.Шевченка в с.Слобода 

 

62000,00  

 

 

Утримання вулично-шляхової мережі: 

вул.І.Франка в с.Озеряни 

 

99967,00   

 

 

Ремонт та експлуатаційне утримання 

інфраструктури у сфері дорожнього 

господарства (автомобільних доріг місцевого 

значення) по вул. Б. Хмельницького в с. 

Куропатники (дорога на кладовище) 

199579,00  

0118110 

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

  



стихійного лиха 

 

Ремонт та облаштування споруд цивільного 

захисту укриття та пункту обігріву по вул.Стуса 

м.Бурштин 

198500,00  

 КНП Бурштинська ЦМЛ   

0112152 

 

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я 
  

 

Оплата послуг з поточного ремонту та 

утримання в належному стані внутрішніх мереж 

електропостачання в приміщенні по 

вул.Шухевича,15 ( хірургічне і реанімаційне 

відділення) 

799960,00  

 

Оплата послуг з поточного ремонту  палат 

хірургічного відділення КНП «Бурштинська  

центральна міська лікарня» 

1000000,00  

 Відділ освіти і науки   

0611021 

 

Проведення заходів від підтоплення і 

затоплення направлених на запобігання 

розвитку небезпечних процесів, усунення або 

зниженню до допустимого рівня їх негативного 

впливу на території Бурштинського ліцею №3 в 

м.Бурштин Бурштинської територіальної 

громади (капітальний ремонт) 

 818480,00 

 

Поточний ремонт та утримання в належному 

стані зовнішніх мереж водовідведення: в 

с.Юнашків по вул.Остаповича 10А, філія 

Бурштинського ліцею №2 

 

 

180887,00 

 

 

Поточний ремонт та отримання в належному 

стані зовнішніх мереж водовідведення в с. 

Бовшів, Бовшівська гімназія по вул. 

Шевченка,18а  

184517,00  

0611010 Надання дошкільної освіти   

 

Оплата видатків із благоустрою населених 

пунктів :влаштування доріжок  на території 

Бурштинського ЗДО №3 «Світлячок» 

299000,00  

 

Оплата видатків із благоустрою населених 

пунктів :  на території Бурштинського ЗДО №6 

«Пролісок» 

299000,00  

 

Оплата видатків із благоустрою населених 

пунктів : на території Бурштинського ЗДО №2 

«Берізка» 

299000,00  

 

Оплата видатків із благоустрою населених 

пунктів : на території Задністрянського ЗДО 

«Калинонька» 

150000,00  

 

Утримання в належному стані мереж 

водовідведення на території Дем’янівського 

ЗДО       «Сонечко» 

150000,00  

 Відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків    

1014060 

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів 

  

 Оплата послуг з поточного ремонту  коридорів 145000,00  



в приміщенні ПК «Прометей» м.Бурштин 

 

Заходи з енергозбереження: встановлення вікон 

у приміщенні ПК «Прометей» 

295000,00  

1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва   

 

оплата видатків із благоустрою населених 

пунктів: церква Св.Арх. Михайла в с. 

Насташине Бурштинської територіальної 

громади  

171458,00  

 

Благоустрій населених пунктів: територія 

церкви Івана Богослова в селі Слобода, 

вул.Т.Шевченка, 92А 

 

299780,00 

 

 

Благоустрій населених пунктів: церкви 

зіслання  Св. Духа с. Бовшів, вул. Шевченка,24 

92088,00  

 Фінансовий відділ   

3719770 

Інші субвенції з місцевого бюджету 

Субвенція бюджету Більшівцівської селищної 

територіальної громади для оплати видатків із 

благоустрою населеного пункту с.Нараївка   

299000,00  

3719800 

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів  

Програма профілактики злочинності на 2019 – 

2025 роки(ГУНП в Івано-Франківській обл. 

відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-

Франківського районного управління поліції 

для проведення поточного ремонту 

приміщення) 

282800,00  

 РАЗОМ 10403829,00 10524366,0 

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

10524366,00грн. 

4. Визначити профіцит за спеціальним фондом Бурштинської міської територіальної 

громади на суму 20928195,00грн. та дефіцит за загальним фондом на суму  20928195,00грн 

5.Внести зміни в додаток №2 рішення міської ради від 22 грудня 2022 року №03/42-22 

«Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2023 рік». 

6.Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по розпорядниках коштів  : 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й 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 

-30000,00 

 

 

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги 

+30000,00  

0117461 
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

-500000,00  



місцевого бюджету(виправлення профілю доріг 

автогрейдером)  

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги 

фінансування «Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств Бурштинської міської 

ради на 2023 рік» для КП «Еко-сервіс»  

(виправлення профілю доріг автогрейдером) 

+500000,00  

0115011 

Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту 

Програма «Розвитку фізичної культури і спорту 

Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки» 

-730000,00  

0115062 

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні 

Програма фінансової підтримки громадської 

організації «Федерація вільної боротьби міста 

Бурштин» на 2023 рік+200000,00грн. 

Програма розвитку та фінансової  підтримки 

Громадської організації «Футбольний клуб 

«Бурштин» на 2023-2025 роки+500000,00грн. 

Програма фінансової підтримки Дитячо-

юнацького футбольного клубу «Бурштин» на 

2022 – 2024 роки+30000,00 

+730000,00  

7. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по природоохоронних заходах  : 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 
Спеціальний 

фонд, 

01 Міська рада  

0118340 
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 

-2595000,00 

 
КП «Житловик» 

 

0118340 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 
Реконструкція на діючих підприємствах необхідних споруд для 

очищення стічних вод, що утворюються в промисловості, 

комунальному господарстві, інших галузях народного господарства: 
КНС № 2  

+95000,00 

 
Відділ освіти і науки 

 

0618340 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 
Проведення ресурсозберігаючих, інноваційних, енергоефективних 

заходів шляхом будівництва котельні на твердому паливі в 

Задністрянському ліцеї по вул. Шевченка,1А в с. Задністрянське 

Івано-Франківського району Івано- Франківської області (нове 

будівництво) (в т. ч. проведення технагляду 1,5% від вартості 

будівельних робіт) 

+2500000,00 

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

призначення головних розпорядників коштів бюджету за програмною та економічною 

ознаками. 



9.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 

______________________2023р. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Юридичний відділ 

 

________________________2023р. 

Начальник  

загального відділу 

Марія Яцик 

_________________________2023р. 

 

Секретар ради 

Роман Іванюк 

_________________________2023р. 

 


