
ПРОТОКОЛ 
 

засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій 

та міжнародного співробітництва 

 

                    Від « 15 » грудня 2020 р.                                                  №3 
 

На засіданні    

присутні депутати міської ради:_Сенчина Т.М., Король О., Василащук Н.М., Рик В.Л., 

Очкур Г.Й. 

На засіданні відсутні депутати міської ради:   

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

Запрошені: Петровська О.І. 
 

Порядок денний 

 

Розгляд проектів:  
 

 

1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до сільського бюджету Задністрянської сільської ради 

 на 2020 рік   (проект №2308). 

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

рішення та запропонувала доповнити його , а саме: 

1.Збільшити дохідну частину сільського бюджету за ККД на суму 43000,00грн. 

2.Збільшити видаткову частину на суму 43000,00грн. за КПКВКМБ 0116030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» (підсипка доріг щебенем с.Задністрянське -33000,00грн. 

та поточний ремонт віличного освітлення -10000,00грн.) 

3.Здійснити перерозподіл видатків , а саме: 

Зменшити призначення 

за КПКВКМБ 0110150 «Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально технічне 

забезпечення діяльності сільської ради» на суму 30711,00грн. 

за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 2000,0грн. 

та збільшити за КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету»+32711,00грн.(для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам 

міської ради , в т.ч.старості Задністрянського старостинського округу). 

4.Погодити перерозподіл в межах КПКВКМБ 0110150 «Організаційне,інформаційно-

аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності сільської ради» 

КЕКВ2273 «Оплата електроенергії»-6500,00грн. 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»+6500,00грн. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2308 з доповненням і прийняти на черговій 

сесії. 

ВИРІШИЛИ: підтримати дані пропозиції та затвердити проєкт рішення №2308 з 

доповненням на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол 

 

2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до сільського бюджету Бовшівської сільської ради  на 

2020 рік (проект №2306). 

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

рішення та запропонувала доповнити його , а саме: 

1.Внести зміни до сільського бюджету : 



Зменшити видатки по спеціальному фонду  за КПКВКМБ 0117310 «Будівництво 

об’єктів житлово-комунального господарства»  по об’єкту «Нове будівництво 

зовнішнього водопроводу по вул.Грушевського в с.Бовшів» на суму 492303,00грн. 

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

492303,00грн. 

Збільшити видатки по загальному фонду: 

КПКВКМБ 0110150 «Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально технічне 

забезпечення діяльності сільської ради»+8303,00грн.( придбання господарських матеріалів 

та канцтоварів-5103,00грн.,ремонт комп’ютерної техніки-3200,00грн.). 

КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

+44000,00грн.(оплата автотранспорту для перевезення футбольних команд села для участі 

в турнірі чемпіонату області-9000,00грн.,виплата грошової винагороди до Дня місцевого 

самоврядування-35000,00грн.) 

КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» +40000,00грн.(послуги 

автогрейдера та підсипку доріг місцевого значення)  

КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»+ »+400000,00грн.(для виплати 

заробітної плати з нарахуваннями працівникам Бурштинської міської ради та старості 

Бовшівського старостинського округу 200000,00грн.,для фінансування «Програми  

фінансової підтримки КП «Житловик на 2018-2020рр»(оплата електроенергії) 

200000,00грн.). 

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

планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, яка запропонувала погодити проект рішення №2306 з доповненням і 

прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2306 і прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол 

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до сільського бюджету Насташинської сільської ради  на 

2020 рік (проект №2310). 

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

рішення та запропонувала доповнити його , а саме: 

Внести зміни до сільського бюджету : 

1.Збільшити дохідну частину загального фонду сільського бюджету за ККД 18050300 

«Єдиний податок з юридичних осіб » на суму 9300,00грн..    

2.Кошти отримані від перевиконання дохідної частини спрямувати на КПКВКМБ 110150 

«Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності 

сільської ради»(оплата праці з нарахуваннями)+9300,00грн. 

3.Здійснити перерозподіл видатків , а саме: 

Зменшити призначення за КПКВКМБ0110150 «Організаційне,інформаційно-аналітичне та 

матеріально технічне забезпечення діяльності сільської ради»(оплата послуг, оплата 

електроенергії, оплата природного газу) на суму 15778грн. 

за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 3747,00грн. 

та збільшити за КПКВКМБ0110150 «Організаційне,інформаційно-аналітичне та 

матеріально технічне забезпечення діяльності сільської ради»(оплата праці)+19525,00грн. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2310 з доповненням і прийняти на черговій 

сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2310 і прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 



 

 

4.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до сільського бюджету Коростовичівської сільської  ради 

 на 2020 рік   (проект №2309). 

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

рішення та запропонувала доповнити його , а саме: 

1.Збільшити дохідну частину сільського бюджету на суму 7150,00грн.,а саме: 

за ККД 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення »+7045,00грн. 

за ККД 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості »+105,00грн. 

2.Кошти отримані від перевиконання дохідної частини  в сумі 7150,00грн. спрямувати 

За КПКВКМБ 0110150 «Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально технічне 

забезпечення діяльності сільської ради»(оплата праці) +7150,00грн. 

3.Здійснити перерозподіл видатків , а саме: 

Зменшити призначення 

за КПКВКМБ 0110150 «Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально технічне 

забезпечення діяльності сільської ради»(оплата енергоносіїв) на суму 10219,00грн. 

за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»(оплата 

електроенергії) на суму 8002,00грн. 

та збільшити за КПКВКМБ 0110150 «Організаційне,інформаційно-аналітичне та 

матеріально технічне забезпечення діяльності сільської ради»(оплата праці з 

нарахуваннями)+18221,00. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2309 з доповненням і прийняти на черговій 

сесії. 

ВИРІШИЛИ: підтримати дані пропозиції та затвердити проєкт рішення №2308 з 

доповненням на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -5   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол 

 

5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до сільського бюджету Дем’янівської сільської  ради  на 

2020 рік   (проект №2307). 

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

рішення та запропонувала доповнити його , а саме: 

Внести зміни до спеціального фонду сільського бюджету 

Зменшити призначення за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів з місцевого бюджету» -26292,00грн. 

Вивільнені кошти спрямувати на видатки спеціального фонду за КПКВКМБ 0119770 

«Інші субвенції з місцевого бюджету»+26292,00грн. для надання субвенції Озерянському 

сільському бюджету на розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту : РП 

«Капітальний ремонт вул. Тараса Шевченка (проїзд на нове кладовище)  в с.Слобода 

Галицького району Івано-Франківської області»  

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2307 з доповненням і прийняти на черговій 

сесії. 

ВИРІШИЛИ: підтримати дані пропозиції та затвердити проєкт рішення №2307 з 

доповненням на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -5   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол 

 



6.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до сільського бюджету Юнашківської сільської ради  на 

2020 рік (проект №2315). 

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

рішення та запропонувала доповнити його , а саме: 

Врахувати в доходах загального фонду сільського бюджету «Іншу субвенцію» з 

Сарниківського сільського бюджету у сумі 72755,15грн. 

Та спрямувати на КПКВКМБ 0110150 «Організаційне,інформаційно-аналітичне та 

матеріально технічне забезпечення діяльності сільської ради» (оплата праці з 

нарахуваннями) +72755,15грн. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2315 з доповненням і прийняти на черговій 

сесії. 

ВИРІШИЛИ: підтримати дані пропозиції та затвердити проєкт рішення №2315 з 

доповненням на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -5   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол 

 

7.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до сільського бюджету Сарниківської  сільської ради  на 

2020 рік (проект №2314). 

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

рішення та запропонувала доповнити його , а саме: 

Збільшити дохідну частину загального фонду сільського бюджету на суму 72755,15грн., 

18010600 «Орендна плата з юридичних осіб »-57000,00грн 

18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб »-15755,15грн. 

Кошти отримані від перевиконання дохідної частини спрямувати на надання субвенції 

Юнашківському сільському бюджету на виплату заробітної плати працівникам                           

за  КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» +72755,15грн. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2314 з доповненням і прийняти на черговій 

сесії. 

ВИРІШИЛИ: підтримати дані пропозиції та затвердити проєкт рішення №2314 з 

доповненням на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -5   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол 

 

8.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до сільського бюджету Озерянської сільської  ради  на 

2020 рік   (проект №2311). 

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

рішення та запропонувала доповнити його , а саме: 

Врахувати в доходах спеціального фонду «Іншу субвенцію» з Дем’янівського сільського 

бюджету в сумі 26292,00грн. та спрямувати на КПКВКМБ 0117461 «Утримання та 

розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів з місцевого 

бюджету» на розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту : РП 

«Капітальний ремонт вул. Тараса Шевченка (проїзд на нове кладовище)  в с.Слобода 

Галицького району Івано-Франківської області» +26292,00грн. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2311 з доповненням і прийняти на черговій 

сесії. 

ВИРІШИЛИ: підтримати дані пропозиції та затвердити проєкт рішення №2311 з 

доповненням на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -5   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол 



 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету міста  на 2020 рік (проект №2316). 

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

рішення та запропонувала доповнити його , а саме: 

1.Збільшити обсяг освітньої субвенції на суму 500000,00грн.та спрямувати відділу освіти 

та науки за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» 

+500000,00грн. 

2.Збільшити обсяг  субвенції з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню 

ліжкового фонду закладів охорони здоров`я, які надають стаціонарну медичну допомогу 

пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2 за ККД 41055200 на сум 200000,00грн. та спрямувати КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» за КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню»+200000,00грн. 

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

200000,00грнн. 

3.Врахувати в доходах загального фонду «Іншу субвенцію»в сумі 232711грн., а саме: 

з Бовшівського сільського бюджету -400000,00грн. 

з Задністрянського сільського бюджету -32711,00грн. 

Та спрямувати міській раді  

за КПКВКМБ 0110150 «Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально технічне 

забезпечення діяльності сільської ради» в сумі 232711,00грн. (для виплати заробітної 

плати з нарахуваннями працівникам Бурштинської міської ради та старості Бовшівського 

старостинського округу-200000,00грн., для виплати заробітної плати з нарахуваннями 

старості Задністрянського старостинського округу-32711грн.) 

за КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» для 

фінансування «Програми  фінансової підтримки КП «Житловик на 2018-2020рр»(оплата 

електроенергії) 200000,00грн. 

4.Частину вільного залишку спрямувати: 

4.1.Міській раді на фінансування Програми фінансового забезпечення  нагородження 

відзнаками та грошовими винагородами  Бурштинської міської ради на 2020 рік за 

КПКВКМБ 0110180  «Інша діяльність у сфері державного управління »5600,00грн. 

На закупівлю подарунків за КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту 

і соціального забезпечення» 8000,00грн. 

4.2.Відділу соціального захисту на Програму соціальної підтримки сімей загиблих і 

постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 

року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб які перебувають чи перебували 

у складі  добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету 

та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали 

безпосередню участь в Антитерористичній операції та операції Об′єднаних сил в районах 

її проведення на 2020рік в сумі 38000,00грн. 

  

5.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету : 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальн

ий фонд 

сума,грн. 

 

 

Відділ освіти і науки Бурштинської 

міської ради 

 

 

 

0611150 

 

Методичне забезпечення діяльності закладів 

освіти 

+44600,16 

 

 

 



 

0611020 

 

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами)) 

-44600,16 

 

 

 

  Міська рада м.Бурштин   

 

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 

+596361,44 

 

 

 

 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління 
-30638,89 

 

 

 0113242 

 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 
-11970,0 

 

 

 

0116020 

 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги 

-7115,90 

 

 

 

 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

(оплата вуличного освітлення) -372671,37 

 

  

0116090 

Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства 
-105065,4 

 

 

 

0117130 Здійснення заходів із землеустрою 
 

-10080,0 

 

 

0117350 

Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації) 
-17736,0 

 

 

 

0118420 

Інші заходи у сфері засобів масової 

інформації 
-41083,88 

 

 

 

0112010 

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню 
108256,75 

 

 

  

0112142 

Програми і централізовані заходи боротьби з 

туберкульозом 
-28552,80 

 

 

 

0112143 

Програми і централізовані заходи 

профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 
-5647,95 

 

 

 0112152 

 

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я 
-74056,0 

 

 

  Відділ культури   

 1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері 

у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об`єднаних територіальних громадах +8251,32 

 

 1011100 Надання спеціальної освіти мистецькими 

школами +55546,53 

 

 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек -22606,23  

 1014040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок +4208,18  

 1014060 Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів -6615,33 

 

 1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в 

галузі культури і мистецтва +453,53 

 

 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -29238,00  

 1017622 Реалізація програм і заходів в галузі туризму 

та курортів -10000,00 

 



  Відділ соціального захисту населення    

 

0810160 

 

Керівництво і управління у відповідній сфері 

у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об`єднаних територіальних громадах 
+1385,25 

 

 

  

0813032 

Надання пільг окремим категоріям громадян 

з оплати послуг зв`язку -627,12 

 

 

0813180 

 

 

 

 

Надання пільг населенню (крім ветеранів 

війни і праці, військової служби, органів 

внутрішніх справ та громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи) на оплату житлово-комунальних 

послуг 

-730,53  

 

 

 

 

 

 

 0813242 

 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 
-27,60 

 

 

  ВСЬОГО 0,00  

 

6.Уповновавжити постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

здійснювати із застосуванням зовнішнього контролю використання субвенційних коштів 

Бовшівського сільського бюджету  для фінансування природоохоронних заходів 

відповідно до заключених договорів . 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2316 з доповненням і прийняти на черговій 

сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2316 і прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

 

Різне 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Тенетниківського сільського бюджету. 

ВИСТУПИЛИ: Начальник фінансового відділу О.Петровська , яка ознайомила зі 

зверненням  головного бухгалтера Тенетниківської сільської ради. 

ВИРІШИЛИ: Погодити внесення змін до Тенетниківського сільського бюджету. 

 

СЛУХАЛИ: Про виділення коштів на ведення погосподарського обліку. 

ВИСТУПИЛИ:  

Керівник ЦНАПу С.Видай , яка повідомила про необхідність виділення коштів на 

закупівлю програмного забезпечення та його встановлення в старостинських округах. 

Начальник фінансового відділу О.Петровська, яка запропонувала дані кошти 

перенаправити з Програми функціонування ЦНАП . 

ВИРІШИЛИ: Погодити внесення змін перенаправлення коштів. 

 

  

 

Голова комісії                                                                            Т.Сенчина 

 

Секретар комісії                                                                         


