
ПРОТОКОЛ 

 

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

 

 Від « 24 » лютого 2021 р.                                                                                                        №4 

 

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

Відсутні : Рик В.Л. 

Запрошені: Петровська О.І., М.Назар,Драгун І.О., Стасько Р.Б. 

 
Порядок денний 

Розгляд проєктів: 2449,2516,2499 
 

1. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне 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 №2516). 

ДОПОВІДАВ:Перший заступник міського голови Стасько Р.Б., яка ознайомив 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 №2516  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2516 і прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

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

громади на 2021 рік (проект №2449). 

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

рішення та запропонувала доповнити його: 

1.Відповідно до звернень розпорядників коштів здійснити перерозподіл коштів та внести 

наступні зміни до бюджету: 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальн

ий фонд 

сума,грн. 

  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  -50000,00 

 

 

0118420 

Інші заходи у сфері засобів масової 

інформації(Міська програма «Відкрите місто - 

влада для людей» на 2021 рік) +50000,00 

 

 

0112010 

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню -14158,37 

 

 0112152 

 

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я 14158,37 

 



 0116015 Забезпечення надійної та безперебійної 

експлуатації ліфтів 17705,26 

-17705,26 

  ВСЬОГО   

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

17705,26грн. 

2.Частину вільного залишку коштів загального фонду в сумі  спрямувати: 

 Бурштинській міській раді за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері 

державного управління» для фінансування Програми фінансового забезпечення 

апарату управління Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 

2021-2025 рр.(поточний ремонт системи опалення в приміщенні Бурштинської 

міської ради)  в сумі 5241,05грн. 

 Фінансовому відділу за КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

для надання субвенції Галицькому РТЦК та СП на фінансування міської цільової 

програми “Захисник Вітчизни» на 2021рік”(проведення 3-х денних навчальних 

зборів -3000,00грн., проведення урочистих проводів призовників 4000,00грн., 

бланки для формування особистих справ-5000,00грн., проведення відбору та 

направлення кандидатів для вступу в вищі військові навчальні заклади-0,2тис.грн.) 

3.Врахувати в складі доходів: 

3.1.Загального фонду «Іншу субвенцію» за ККД  41053900 в сумі 46600,00грн. та 

спрямувати відділу соціального захисту населення 

КПКВКМБ 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» 13600,00грн. 

КПКВКМБ 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни»15000,00грн. 

КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення»18000,00грн. 

3.2.Спеціального фонду: 

3.2.1. «Іншу субвенцію» за ККД  41053900 та спрямувати Бурштинській міській раді (для 

КНП «"Бурштинська Центральна міська клінічна лікарня" Івано-Франківської області) за 

КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 

429442,00грн.( Реконструкція пологового відділення КНП "Бурштинська Центральна 

міська клінічна лікарня" Івано-Франківської області 229442,00грн., Капітальний ремонт 

приміщення КНП "Бурштинської центральної міської лікарні" Бурштинської міської ради, 

Пологове відділення, м. Бурштин, вул. Шухевичів,15 200000,00грн.) 

3.2.2. «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів» за ККД 

41053600 в сумі 491500,00грн.та спрямувати Бурштинській міській раді за КПКВКМБ 

0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»: 

 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по вул. Лісна 

від будинку № 1 до будинку № 17 в м. Бурштин Івано-Франківської області 

49980,00грн. 

 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по вул. 

Миколайчука від будинку № 1 до будинку № 17 в м. Бурштин Івано-Франківської 

області 49500,00грн. 

 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по вул. 

Незалежності від будинку № 2 до будинку № 12 в м. Бурштин Івано-Франківської 

області 45500,00грн. 

 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по вул. 

Квіткова від будинку № 1 до будинку № 17 в м. Бурштин Івано-Франківської 

області 48520,00грн. 

  Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення в урочищі 

«Глинище», м. Бурштин Івано-Франківської області 298000,00грн. 

 

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



соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2449 зі змінами  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2449 зі змінами  і прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  4  чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

3.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 №2499). 

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

проєктом рішення та запропонувала доповнити його: 

-Зняти з п. Капремонт доріг, розробка робочих проєктів, їх експертиза та коригування -

86031,0грн. 

- направити на п.Робочий проект «Капітальний ремонт державного покриття вулиці 

Липова в м.Бурштин Івано-Франківської області» +45509,00грн. 

- направити на п.Робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Стуса, 

вул.Коновальця в м.Бурштин, Бурштинської об’єднаної територіальної громади Івано-

Франківської області+40522,00грн. 

-зняти з п.Капітальний ремонт ліфтів -17705,26грн. 

-направити на п.19 Поточний ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових будинках 

+17705,26грн. та викласти у наступній редакції: 

п.19.1.Поточний ремонт ліфта по вул.Стефаника,17(ІІпід’їзд)-37546,99грн. 

п.19.2.Поточний ремонт ліфта по вул.Стефаника ,15 (І під’їзд)-30158,27грн.  

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2499  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2499 і прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

 

 

Голова комісії з питань фінансів, бюджету,  

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва                                            Тетяна Сенчина 


