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 Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

тридцять восьмої сесії міської ради сьомого скликання 

Від  07 листопада  2017 року м. Бурштин 

Початок: 12:35 

Закінчення: 13:15 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       18  депутатів міської ради (список додається); 

– представники політичних партій, громадських об’єднань, ЗМІ (список 

додається). 

Відсутні на сесії: 8 депутатів міської ради (В.В.Бублінський, І.Я.Дашевич, А.С.Крижалка, 

І.М.Мазур, І.В.Прокопів, А.С.Процик, М.Г.Тимошик, А.І.Федорняк). 

СЛУХАЛИ: Про персональний склад лічильної комісії на 38 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

          Р.О.Джура -  міський голова, яка запропонувала доповнити  персональний склад 

лічильної комісії: 

          1.М.В.Шкарпович – депутат міської ради. 

ВИРІШИЛИ:  ввести в персональний склад лічильної комісії на 38 сесію депутата міської 

ради М.В.Шкарповича . 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»            -  18 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    - 0 

СЛУХАЛИ:  

         Про порядок  денний тридцять восьмої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

         Р.О.Джура -  міський голова, яка ознайомила з проектом порядку  денного тридцять 

восьмої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект №842)     

                   Доповідач: О.І.Петровська - начальник фінансового відділу 

2. Відповіді на депутатські запити. 
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3. Депутатські запити. 

4. Різне. 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок  денний тридцять восьмої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання. 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект №842)     

                    Доповідач: О.І.Петровська - начальник фінансового відділу 

2. Відповіді на депутатські запити. 

3. Депутатські запити. 

4. Різне. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  18 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект № 842) 

ДОПОВІДАВ:  

           О.І. Петровська - начальник фінансового відділу, яка ознайомила з  проектом 

рішення та запропонувала: 

КПКВКМБ 1513011 «Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 

чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, 

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 

померлих (загиблих) осіб,» - 624673,56 грн. 

КПКВКМБ 1513012  «Надання ветеранам військової служби, ветеранам органів 

внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, 

ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 

захисту, ветеранам Державної служби»  -  88168,02 грн. 

КПКВКМБ 1513013 «Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей 

померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-

комунальні послуги»   -  196491,91 грн. 

КПКВКМБ 1513014   «Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, 

передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», 
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громадянам, передбаченим пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства 

про охорону здоров`я»  -  39961,84 грн. 

КПКВКМБ 1513015  «Надання пільг багатодітним сім`ям на житлово-комунальні 

послуги»   - 203973,07 грн. 

КПКВКМБ 1513016 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг»   + 1153268,40 грн. 

2.Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету на суму 2000000,0грн.  

Код Назва податку                                                              

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника 

податку у вигляді заробітної плати 

1 462 647 

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника 

податку інших ніж заробітна плата 

12 748 

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

фізичними особами за результатами річного 

декларування 

2 125 

14021900 Пальне 111 468 

14031900 Пальне 668 396 

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 

-715 742 

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості 

67 

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними особами, 

які є власниками об`єктів житлової нерухомості 

47 000 

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними особами, 

які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

1 988 

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

102 350 
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18010500 Земельний податок з юридичних осіб   80 000 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб   4 781 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб   29 655 

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними 

особами  

282 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  89 000 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 66 000 

21080500 Інші надходження  12 741 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  51 

22010300 Адміністративний збір за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

4 550 

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 6 098 

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

15 716 

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому числі 

за оформлення документів на спадщину і 

дарування   

79 

22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів (посвідок) та 

паспортів громадян України   

-2 000 

  ВСЬОГО 2 000 000 

та спрямувати : 

2.1.Бурштинській міській раді 803233,0грн. 

- оплата праці з нарахуваннями 390203,0грн. 

- оплата вуличного освітлення  114400грн. 

- оплата енергоносіїв (лазня) 40000,0грн. 

- надання трансфертів КП «Житловик» ( зарплата працівникам благоустрою)70000 ,0грн. 

- очищення доріг від снігу та посипання доріг у зимовий період 35000,0грн. 

- виправлення профілю доріг автогрейдером 40000,0грн.  

- поточний ремонт ліфта -39000,0грн. 
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- облаштування місця для тимчасового розміщення автомобілів по вул.Стефаника,17 

15000,0грн. 

- Членські внески Асоціації «Енергоефективні міста України» 4000,0грн. 

- встановлення огорожі по вул.Міцькевича 20000,0грн. 

- послуги друку оголошення в газеті 2000,0грн., 

- відновлення теплової мережі по вул. В.Стуса  23630,0грн. 

- поточний ремонт приміщення вул.Шухевича ,5 - 2900,0грн. 

- послуги з відлову та тимчасової ізоляції тварин 7100,0грн. 

внести відповідні зміни до бюджету 

КПКВКМБ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад» +394203,0грн. 

КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст,сіл та селищ»+292030,0грн. 

КПКВКМБ 0116054 «Підтримка діяльності підприємств і організацій побутового 

обслуговування, що входять до комунальної власності» +40000,0грн 

КПКВКМБ 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»+75000,0грн. 

КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки»+2000,0грн 

2.2.Бурштинській ЦМЛ 195333,0грн. 

- оплата праці з нарахуваннями 100933,0грн. 

- оплата енергоносіїв 94400,0грн. 

Внести відповідні зміни 

КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»+188695,0грн. 

КПКВКМБ 0122150 «Первинна медико-санітарна допомога»+6638,0грн. 

2.3.Відділу освіти  та науки 236200,0грн. 

- оплата енергоносіїв 236200,0грн. 

Внести відповідні зміни до бюджету 

2.4.Відділу культури 220994,0грн. 

- оплата праці з нарахуваннями-211794,0грн. 

- оплата енергоносіїв 9200,0грн. 

КПКВКМБ 2410180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 

селах»+37998,0грн. 

КПКВКМБ 2414070 «Музеї і виставки»+8030,0грн. 

КПКВКМБ 2414090 «Палаци культури»+9200,0грн. 

КПКВКМБ 2414100 «Школи естетичного виховання» +152750,0грн. 
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КПКВКМБ 2414200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»+13016,0грн. 

2.5.Відділ соціального захисту населення 422380,0грн. 

- оплата праці з нарахуваннями 422380,0грн. 

КПКВКМБ 1510180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 

селах»+422380,0грн. 

2.6.Фінансовий відділ 121860,0грн 

- оплата праці з нарахуваннями 121860,0грн. 

  КПКВКМБ 7510180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 

селах»+121860,0грн. 

3.Здійснити перерозподіл бюджетних призначень головних розпорядників коштів 

міського бюджету: 

1)по відділу освіти та науки за КПКВКМБ1011020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом 

при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зменшити 

призначення на суму 571856,0грн. 

За КПКВКМБ 1010180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 

селах» збільшити призначення на суму 22496,0грн. 

2) по КО «Бурштинська центральна міська лікарня» за КПКВКМБ 0122010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» збільшити призначення на 

суму 549360,0грн. 

3)по відділу соціального захисту населення за  КПКВКМБ1510180 «Керівництво і 

управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» зменшити призначення на суму 

5000,0грн. 

4)по міській раді за  КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки» збільшити призначення на суму 

5000,0грн. для послуг друку оголошення в газеті. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 01/38-17 прийняти за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  19 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

КПКВКМБ 1513011 «Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 

чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, 

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 

померлих (загиблих) осіб,» - 624673,56 грн. 
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КПКВКМБ 1513012  «Надання ветеранам військової служби, ветеранам органів 

внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, 

ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 

захисту, ветеранам Державної служби»  -  88168,02 грн. 

КПКВКМБ 1513013 «Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей 

померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-

комунальні послуги»   -  196491,91 грн. 

КПКВКМБ 1513014   «Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, 

передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», 

громадянам, передбаченим пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про 

охорону здоров`я»  -  39961,84 грн. 

КПКВКМБ 1513015  «Надання пільг багатодітним сім`ям на житлово-комунальні 

послуги»   - 203973,07 грн. 

КПКВКМБ 1513016 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг»   + 1153268,40 грн. 

2.Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету на суму 2000000,0грн.  

Код Назва податку                                                              

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати 

1 462 647 

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку 

інших ніж заробітна плата 

12 748 

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

фізичними особами за результатами річного 

декларування 

2 125 

14021900 Пальне 111 468 

14031900 Пальне 668 396 

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 

-715 742 

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є 

власниками об`єктів житлової нерухомості 

67 
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18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є 

власниками об`єктів житлової нерухомості 

47 000 

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є 

власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

1 988 

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є 

власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

102 350 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб   80 000 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб   4 781 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб   29 655 

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  282 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  89 000 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 66 000 

21080500 Інші надходження  12 741 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  51 

22010300 Адміністративний збір за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

4 550 

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 6 098 

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

15 716 

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення документів, у тому числі за оформлення 

документів на спадщину і дарування   

79 

22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів 

громадян України   

-2 000 

  ВСЬОГО 2 000 000 

та спрямувати : 

2.1.Бурштинській міській раді 803233,0грн. 

- оплата праці з нарахуваннями 390203,0грн. 

- оплата вуличного освітлення  114400грн. 

- оплата енергоносіїв (лазня) 40000,0грн. 
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- надання трансфертів КП «Житловик» ( зарплата працівникам благоустрою)70000 ,0грн. 

- очищення доріг від снігу та посипання доріг у зимовий період 35000,0грн. 

- виправлення профілю доріг автогрейдером 40000,0грн.  

- поточний ремонт ліфта -39000,0грн. 

- облаштування місця для тимчасового розміщення автомобілів по вул.Стефаника,17 

15000,0грн. 

- Членські внески Асоціації «Енергоефективні міста України» 4000,0грн. 

- встановлення огорожі по вул.Міцькевича 20000,0грн. 

- послуги друку оголошення в газеті 2000,0грн., 

- відновлення теплової мережі по вул. В.Стуса  23630,0грн. 

- поточний ремонт приміщення вул.Шухевича ,5  2900,0грн. 

- послуги з відлову та тимчасової ізоляції тварин 7100,0грн. 

внести відповідні зміни до бюджету 

КПКВКМБ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад» +394203,0грн. 

КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст,сіл та селищ»+292030,0грн. 

КПКВКМБ 0116054 «Підтримка діяльності підприємств і організацій побутового 

обслуговування, що входять до комунальної власності» +40000,0грн 

КПКВКМБ 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»+75000,0грн. 

КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки»+2000,0грн  

2.2.Бурштинській ЦМЛ 195333,0грн. 

- оплата праці з нарахуваннями 100933,0грн. 

- оплата енергоносіїв 94400,0грн. 

Внести відповідні зміни 

КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»+188695,0грн. 

КПКВКМБ 0122150 «Первинна медико-санітарна допомога»+6638,0грн. 

2.3.Відділу освіти  та науки 236200,0грн. 

- оплата енергоносіїв 236200,0грн. 

Внести відповідні зміни до бюджету 

2.4.Відділу культури 220994,0грн. 

- оплата праці з нарахуваннями-211794,0грн. 

- оплата енергоносіїв 9200,0грн. 
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КПКВКМБ 2410180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 

селах»+37998,0грн. 

КПКВКМБ 2414070 «Музеї і виставки»+8030,0грн. 

КПКВКМБ 2414090 «Палаци культури»+9200,0грн. 

КПКВКМБ 2414100 «Школи естетичного виховання» +152750,0грн. 

КПКВКМБ 2414200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»+13016,0грн. 

2.5. Відділ соціального захисту населення 422380,0грн. 

- оплата праці з нарахуваннями 422380,0грн. 

КПКВКМБ 1510180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 

селах»+422380,0грн. 

2.6.Фінансовий відділ 121860,0грн 

- оплата праці з нарахуваннями 121860,0грн. 

  КПКВКМБ 7510180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 

селах»+121860,0грн. 

3.Здійснити перерозподіл бюджетних призначень головних розпорядників коштів 

міського бюджету: 

1) по відділу освіти та науки за КПКВКМБ1011020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом 

при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зменшити 

призначення на суму 571856,0грн. 

За КПКВКМБ 1010180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 

селах» збільшити призначення на суму 22496,0грн. 

2) по КО «Бурштинська центральна міська лікарня» за КПКВКМБ 0122010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» збільшити призначення на 

суму 549360,0грн. 

3) по відділу соціального захисту населення за  КПКВКМБ1510180 «Керівництво і 

управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» зменшити призначення на суму 

5000,0грн. 

4) по міській раді за  КПКВКМБ КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки» збільшити 

призначення на суму 5000,0грн. для послуг друку оголошення в газеті. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  19 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 01/38-17 додається). 
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  19 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0  

СЛУХАЛИ: 

2. Відповіді на депутатські запити.( Не було) 

СЛУХАЛИ: 

3. Депутатські запити. ( Не було)   

СЛУХАЛИ: 

4.     Різне.  

 

 ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.О.Джура – міський голова, про розгляд 9 листопада 2017 року Верховною Радою 

України законопроекту про статус міст обласного значення;  про майбутнє приєднання сіл 

до ОТГ; про ремонт фасадів електричних підстанцій; про благоустрій біля магазину 

«Сандоліно»; про вбиральні на території міста; про підняття пенсій; про ремонт дороги 

біля нової церкви; про переведення у 2018 році екологічних коштів на кошти загального 

фонду; про подяку керівнику мережі ОККО В.М.Кіндію за ремонт виїзду на центральну 

дорогу; про відновлення доріжки в районі будинку № 6 по вул.Шухевича; ознайомила із 

заявою парафіян каплиці щодо допомоги у придбанні лавок. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про можливе перенесення доріжки в районі будинку 

№ 6 по вул.Шухевича; про організацію підготовки до чергової сесії; про впровадження 

електронного голосування.. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про погану якість планшетів та незадовільні терміни 

їхнього ремонту. 

Р.О.Джура – міський голова, про відправку планшетів постачальникам та низьку якість 

планшетів. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про незадовільне енергопостачання вулиць Квіткова, 

Незалежності. 

Р.О.Джура – міський голова, про відвідування депутатами міських заходів; про виконання 

Програми соціального партнерства. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про реалізацію проекту «Меморіал героїв в місті 

Бурштин». 
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Р.О.Джура – міський голова, про виконання робіт по місту; про організацію риболовлі 

на водосховищі для мешканців міста; про роботу редакції газети «Бурштинський вісник». 

 

 

  

Міський голова                                                                      Роксолана  Джура 


