
ПРОТОКОЛ 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва  

 Від «03 січня 2022 р.                                                                                                      №1 
 
На засіданні присутні депутати міської ради:_Сенчина Т.М.,  Василащук Н.М., Король 
О.М. , Очкур Г.Й., Рик В.Л. 
Відсутні: 
Запрошені: Петровська О. 

 

Порядок денний 

Розгляд проєктів:  
 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 22 грудня 2022 № 

03/42-2022 “Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2023 рік”. 

ДОПОВІДАВ: начальник фінансового відділу О.Петровська , яка запропонувала внести наступні 

зміни до бюджету:. 

1.Внести зміни в рішення Бурштинської міської ради від 22 грудня 2022 № 03/42-2022 “Про 

бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2023 рік”: 

1.По коду доходів 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» суму «268500,00» 

замінити на суму «288500,00». 

2.По КПКВКМБ 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни» суму «90100,00» замінити на суму «110100,00»(в тому числі 

кошти обласного бюджету 50100,00грн.). 

3.Внести відповідні зміни в додатки 1,3,5 до рішення. 

4.В рішенні в п.4 суму «28060090,00» замінити на суму «28656290,00». 

5. В додатку №7 за КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» по «Програмі соціального захисту населення на 2022-2026 роки 

Бурштинської міської територіальної громади» суму «848000,00» замінити на «1444200,00». 

В підсумковому рядку суму «28060090,00» замінити на «28656290,00», суму «27209790,00» 

на «27805990,00». 

6. Врахувати у складі доходів загального фонду  освітню субвенцію з Державного бюджету 

місцевим бюджетам за ККД 41033900 на суму 48334900,00 грн. та спрямувати відділу освіти 

і науки за КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» на суму 48334900,00грн. 
ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М..-«за» , Василащук Н.М.-«за»,  Король О.М. «за», Рик В.Л. «за», Очкур 

Г.Й.-«за» 

«за» -5чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

 

ВИРІШИЛИ: Погодити запропоновані зміни та прийняти на черговій сесії. 

 

 

 

Голова комісії з питань фінансів, бюджету,  

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва                                    Тетяна СЕНЧИНА 
 

Секретар комісії                        Наталія ВАСИЛАЩУК 



 


