
ПРОТОКОЛ 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва  

 Від 06 травня 2022 р.                                                                                                      №10 
 
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., Назар М.С. 

 

Порядок денний 

Розгляд проєктів:  
 

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

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.  

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу економіки  , яка запропонувала внести зміни до програми 

соціально-економічного розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 2022 

рік: 

1.Делегувати повноваження на виконання бюджетної програми «Програма благоустрою та 

розвитку комунального господарства міста Бурштин та с.Вигівка на 2020-2022 роки» на 

здійснення заходів по косінню міської території щодо забезпечення утримання в 

належному санітарно-технічному стані, що надаються на безоплатній основі, не 

реалізуються на ринку  та не беруть участь у господарському обороті шляхом наступного 

перерозподілу: 

зняти з п.10 Косіння трави за територіями на направити для фінансової підтримки КП 

«Еко-сервіс Бурштинської міської ради» в сумі 195000,00грн. 
ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за»,  Король О.М. «за», Очкур Г.Й. «за» 

«за» -4 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

ВИРІШИЛИ: Погодити запропоновані зміни та рекомендувати зареєструвати відповідний проект 

рішення . 
 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 

2022 рік. 

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

наступні зміни до бюджету:. 

1.Делегувати повноваження на здійснення  заходів по косінню міської території щодо 

забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані , що надаються на 

безоплатній основі , не реалізуються на ринку та не беруть участь у господарському 

обороті шляхом наступного перерозподілу: 

1.1.Зменшити бюджетні призначення по міській раді за КПКВКМБ 0116030   «Організація 

благоустрою населених пунктів»  на суму 195000,00грн. 

1.2.Збільшити бюджетні призначення  по КП «Еко-сервіс» за КПКВКМБ 0116020 

«Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» на суму 195000,00грн. 

2.Відповідно до рішення міської ради від 29 квітня 2022 року №05/33-22 «Про внесення 

змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді на 2022 рік» здійснити 

перерозподіл коштів: 

2.1.Зменшити бюджетні призначення по міській раді за КПКВКМБ 

0118340«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на суму  69409,00грн. 

2.2.Збільшити бюджетні призначення по відділу культури , туризму і зовнішніх зв’язків за 

КПКВКМБ 1018340«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на суму  

69409,00грн. для здійснення наступних заходів: 

Наукові дослідження, проекті та проектно-конструкторські розроблення, що охоплюють 



зазначені у переліку природоохоронні заходи: 

- Робочий проект «Нове будівництво оглядової башти та благоустрій території 

релігійно- історичного центру "Гора над Дністром" в с. Новий Мартинів 

Бурштинської територіальної громади, Івано-Франківської області»+49409,00грн. 

- Експертиза робочого проекту за об'єктом: «Нове будівництво оглядової башти та 

благоустрій території релігійно-історичного центру "Гора над Дністром" в с. Новий 

Мартинів Бурштинської територіальної громади, Івано-Франківської 

області»+20000,00грн. 

3.Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по міській раді по  Програмі про Фонд 

міської ради на виконання депутатських повноважень на 2021-2025 роки: 

3.1.Зменшити призначення за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 

управління» на суму 40800,00грн. 

3.2.Збільшити призначення за КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення»+40800,00грн. 

 
ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за»,  Король О.М. «за», Очкур Г.Й. «за»  

«за» -4 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити запропоновані зміни та рекомендувати зареєструвати відповідний проект 

рішення. 
 

Голова комісії з питань фінансів, бюджету,  

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва                                    Тетяна СЕНЧИНА 
 

Секретар комісії                        Наталія ВАСИЛАЩУК 


