
ПРОТОКОЛ 

Засідання  комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва  

 Від « 21» липня 2021 р.                                                                                                      №13 

 

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

Відсутні:. Рик В.Л. , Король О.М 

 

Запрошені: Петровська О.,Бандура І., Зорій Т., Драгун І., Коцур С, Назар М,  Чуйко В, 
Штогрин Я. 

 

Порядок денний 

Розгляд проєктів: 2830,2837,2831,2932,2933,2944,2950, 
 

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

громади на 2021 рік (проект 2933) 

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

рішення та запропонувала викласти його в новій редакції: 

1.Врахувати в доходах загального фонду бюджету: 

1.1.За ККД 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету» в сумі 247000,00грн та спрямувати міській раді за КПКВКМБ 

0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет». 

1.2.За ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» та спрямувати: 

1.2.1.Міській раді для поточного ремонту спортивного майданчика зі штучним покриттям 

в с.Дем’янів Бурштинської територіальної громади +27000,00грн.за КПКВКМБ 0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів» 

1.2.2.Відділу культури для придбання комп’ютерної техніки для відділу культури, 

туризму та зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради +40000,00грн. за КПКВКМБ 

1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах» 

1.2.3.Відділу освіти (Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст.№3 ) для зміцнення матеріально-технічної 

бази Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст.№3 в м.Бурштині Бурштинської міської територіальної 

громади(придбання мат-татамі)+9000,00грн. за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти». 

2.Відповідно до переліку проектів переможців програми Громадській бюджет(бюджет 

участі) Бурштинської міської територіальної громади у 2021 році(протокол №5 засідання 

Коородинаційної ради з питань громадського бюджету Бурштинської міської ради) 

здійснити перерозподіл коштів:       

 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальни

й фонд 

сума,грн. 

Спеціальний 

фонд 

сума,грн. 

  Міська рада   

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління (програма «Громадський 

бюджет(бюджет участі) Бурштинської міської 

міської територіальної громади на 2021-

-

990000,0

0 

 



2025роки) 

 

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 

160153,0

0 

255000,00 

 

0113140 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи) 54540,00 

 

  Відділ освіти   

 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

360637,0

0 

 

  Відділ культури   

 

1014060 

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів 

159670,0

0 

 

 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 

255000,00грн. 

3. Відповідно до звернень розпорядників коштів внести  зміни до бюджету: 

 

КПКВК

МБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

сума,грн. 

  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» 

-

416644,00 

 

 

0112152 

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я (Програма фінансової підтримки КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня 

поточний ремонт приміщення приймального 

відділення (кабінет КТ)) +32000,00 

 

 

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги(Програма фінансової підтримки 

комунальних підприємств  Бурштинської міської 

ради на 2021: 

 надання фінансової підтримки ПЖКГ 

с.Задністрянське (оплата електроенергії -8000,00) -8000,0 

 

 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів: 

-Придбання 200шт.прапорів-17000,00 

-виготовлення 25 кронштейнів та держаків для 

прапорів+6000,00 

 -розміщення банерів на бігбордах, придбання 

клею+10000,00 

-придбання світлодіодної перетяжки 

6*15+29000,00 

-оплата електроенергії +8000,00 

-Програма поводження з тваринами та 

регулювання безпритульних тварин на території 

Бурштинської міської ради на 2019-2021рр. 

+4000,00 84000,0 

-10000,00 



Поточний ремонт мереж вуличного освітлення по 

Алеї Шептицького в м.Бурштин+10000,00 

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення 

-10000,00 

 

0118420 

Інші заходи у сфері засобів масової інформації 

(програма «Відкрите місто-влада для людей» 

-виготовлення вітальних банерів +6000,00 

-ювілейний випуск газети «вісник Бурштинської 

громади» в кольорі (тираж 1000 

примірників)+10000,00  +16000,00 

 

  Відділ культури   

 

1014082 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 

Виготовлення 30 афіш формату А3+2000,00 

Гонорар запрошеному артисту/гурту +10000,00 

Придбання пластикових стільців +30100,00 +42100,00 

 

 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 

провулок Січових Стрільців в місті 

Бурштин+248274,00 

капітальний ремонт дорожнього покриття від 

вулиці Шухевича,6 до вул.С.Стрільців,27 в 

м.Бурштин Івано-Франківської області+270,00 

 

+248544,0

0 

 

 

0118230 

Інші заходи громадського порядку та безпеки 

(програма «Безпечне місто 2021-2025 ро 

Бурштинської міської територіальної громади» 

робочий проект «Нове будівництво 

світлофорного об’єкту на автомобільній дорозі 

загального користування державного значення Н-

09 Мукачево-Львів) -39726,00 

+39726,00 

 

0118340 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів  

-9000000,00 

  Фінансовий відділ   

 

3719740 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

природоохоронних заходів (надання субвенції 

Івано-Франківській міській територіальній 

громаді на проведення природоохоронних заходів 

)  

+9000000,00 

  Відділ освіти і науки   

 

0611010 

Надання дошкільної освіти               (Придбання 

меблів,співфінансування ДНЗ №2) 12000,00 

 

  ВСЬОГО -29726,00 +29726,00 

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

29726,00грн. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2933 в новій редакції  і прийняти на  

позачерговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2933 в новій редакції і прийняти на черговій  

сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Василащук Н.М..-  «за»,     Очкур Г.Й..-  «за», Рик 

В.Л. «за». 



«за» -  чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 
 

 

 

 

 2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток 1 до Програми забезпечення діяльності 

Центру надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради на 2021-2022 роки 

(проект 2830) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу ЦНАП  С Видай, яка ознайомила з проєктом рішення. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2830  і прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2830 і прийняти на черговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Василащук Н.М..-  «за»,     Очкур Г.Й..-  «за»,  

«за» - 3 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 
 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціального захисту населення на 2021-

2025 роки Бурштинської міської територіальної громади, затвердженої  рішенням 

Бурштинської міської ради від 11.12.2020 р. №21/2-20 (проект 2837) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу соціального захисту С.Коцур, яка ознайомила з 

проєктом рішення. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2837  і прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2837 і прийняти на черговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Василащук Н.М..-  «за»,     Очкур Г.Й..-  «за»,  

«за» - 3 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми надання ритуальних послуг та утримання 

кладовищ в Бурштинській міській територіальній громаді на 2021-2025 рр. (проект 2831) 

ДОПОВІДАВ: Завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального майна І.Бандура, яка 

ознайомила з проєктом рішення. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2831  і прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2831 і прийняти на черговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Василащук Н.М..-  «за»,     Очкур Г.Й..-  «за»,  

«за» - 3 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

 

5. СЛУХАЛИ:  Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної громади за І 

півріччя 2021 року (проект 2932) 

ДОПОВІДАВ: начальник фінансового відділу О.Петровська, яка ознайомила з проєктом 

рішення. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2932  і прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2932 і прийняти на черговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Василащук Н.М..-  «за»,     Очкур Г.Й..-  «за»,  

«за» - 3 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

 



6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально- економічного та культурного 

розвитку Бурштинської  міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 11.12.2020 №06/2-20 (проект 2944) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу економіки та промисловості М.Назар, яка ознайомила з 

проєктом рішення за запропонувала доповнення, а саме: 

- проект «Щасливе дитинство (встановлення дитячого ігрового комплексу в парковій 

зоні)» - 255 000,0 грн. 

-  Безпечні та зручні зупинки в с. Дем’янів - 95473,0,0 грн. 

-  Вуличне освітлення сіл Озеряни і Слобода - 64 680,0 грн 

ВИРІШИЛИ: не погодити доповнення: 

- проект «Щасливе дитинство (придбання дитячого ігрового комплексу в парковій 

зоні)» - 255 000,0 грн. 

-  вуличне освітлення сіл Озеряни і Слобода - 64 680,0 грн 

доповнити: 

- Безпечні та зручні зупинки в с. Дем’янів (з монтажем)- 95473,0,0 грн. 

проєкт рішення №2944 з доповненнями  прийняти на черговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Василащук Н.М..-  «за»,     Очкур Г.Й..-  «за»,  

«за» - 3 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

 

7. СЛУХАЛИ: Щодо умов прийняття у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади об’єкта соціальної інфраструктури державної форми власності та 

об’єктів соціальної інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (проект 

2950) 

ДОПОВІДАВ: Завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального майна І.Бандура, яка 

ознайомила з проєктом рішення. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала  внести в проект рішення п. «Передачу здійснити при умові забезпечення 

повного функціонування басейну з приведенням у відповідність хлораторної системи та 

системи фільтрації»  і прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2950 і прийняти на черговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Василащук Н.М..-  «за»,     Очкур Г.Й..-  «за»,  

«за» - 3 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

 

Різне: всі звернення та заяви розглянути на наступній комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

 

Голова комісії з питань фінансів, бюджету,  

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва                                            Тетяна Сенчина 

 

Секретар комісії        Наталія Василащук 

 


