
ПРОТОКОЛ 

 

Засідання спільної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та я з питань 

земельних відносин, природокористування, планування, території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою 
 

 Від « 28 » січня 2021 р.                                                                                                            №2 
 

На засіданні присутні депутати міської ради:_Сенчина Т.М.,  Василащук Н.М., Очкур 

Г.Й., Король О., Федів М., Савка П., Дулик І., Бублінський В., Ковальчук П., Пізь І. 

Відсутні: Рик В.Л. 

 

Запрошені: Петровська О.І.,Копаниця В., Чуйко В.Т., Драгун І.О. 
 

Порядок денний 

Головою спільної комісії обрано Сенчину Т.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -9  чол, «проти» - 0 чол., « утрим» -1 чол 

Секретарем комісії обрано Король О.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -9   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» -1 чол 

 

 
1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021 рік (проект №2439). 

ДОПОВІДАВ: Начальник фінансового відділу О.Петровська,  яка ознайомила з проектом 

рішення та запропонувала доповнити його: 

2.Частину залишку спеціального фонду(екологічний податок) в сумі 45000,00грн. 

спрямувати міській раді  за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів» на «Забезпечення екологічного безперебійного збирання, перевезення, 

захоронення, утилізації ТПВ по населених пунктах Бурштинської міської територіальної 

громади: с.Бовшів, с.Демянів,с.Задністрянське, с.Насташин, с.Коростовичі, с.Слобода» 

  

ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М. голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2439  з доповненням і прийняти на 

позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2439 зі змінами і прийняти на позачерговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про перерахування залишку спеціального фонду до загального фонду 

(проект №2440). 

ДОПОВІДАВ: Начальник фінансового відділу О.Петровська,  яка ознайомила з проектом 

рішення та запропонувала викласти його в новій редакції ,а саме: 

1.Частину залишку спеціального фонду бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади за рахунок надходжень екологічного податку , який склався станом на 01.01.2021 

року  та втратив цільове призначення у сумі 5670000,00грн. передати до загального фонду 

бюджету Бурштинської міської територіальної громади. 

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



Бурштинській міській раді : 

- 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» 5600000,00грн. 

- за КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства» для  монтажу насосного агрегату  ТМ 125/500 з комлектуючими 

матеріалами 70000,00грн. 

 

ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М. голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2440  з доповненням і прийняти на 

позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2440 і прийняти на позачерговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

 

Голова комісії                                                                            Т.Сенчина 

 

Секретар комісії                                                                        О. Король 


