
ПРОТОКОЛ 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва  

 Від 17 травня 2022 р.                                                                                                      №11 
 
На засіданні присутні депутати міської ради:_Сенчина Т.М.,  Василащук Н.М., 
Король О.М., Очкур Г.Й. 
Відсутні: Рик В.Л. 
Запрошені: Петровська О., Назар М.С. 

 

Порядок денний 

Розгляд проєктів: 4510,4511,4516 ,4512,4513,4514,4508,4506,4535 
 

СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної громади за І 

квартал 2022 року (проєкт 4510).  

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

рішення. 
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 проєкт рішення № 4510 та прийняти на черговій  сесії. 
 

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

2022 рік (проект №4511). 

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

рішення та запропонувала викласти його в такій редакції: 

1.Внести зміни до бюджету Бурштинської міської територіальної громади та здійснити 

наступний перерозподіл бюджетних призначень : 

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» для здійснення заходів по 

косінню міської території 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 51800,00грн. 

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

захисту і соціального забезпечення»+51800,00грн. 

4.Залишок коштів спеціального фонду(бюджет розвитку) , що склався станом на 

01.01.2022 року в сумі 250000,00грн. спрямувати КНП «Бурштинська міська лікарня» для 

придбання комп’ютерної техніки за КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я». 

5.Відповідно до звернень розпорядників коштів здійснити перерозподіл бюджетних 

призначень: 

5.1.Бурштинській міській раді за КПКВКМБ 0115041 «Утримання та фінансова підтримка 

спортивних споруд» для надання фінансової підтримки  КПКНП «СК «Бурштин» в сумі 

276950,00грн. 

5.2.Фінансовому відділу за КПКВКМБ3719800 «Субвенція з місцевого бюджету  

державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 

для 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України і Івано-Франківській області (Комплексна цільова 

соціальна програма розвитку цивільного захисту Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки для модернізації та ремонту пожежного підрозділу (ДПРП 

м.Бурштин)) в сумі 80000,00грн. 

6.Внести зміни в додаток №2 до рішення міської ради від 24 грудня 2021 «Про бюджет 

Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік». 

 
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 проєкт рішення № 4511 зі змінами та прийняти на черговій  сесії. 

 

СЛУХАЛИ: Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідно 

здійснити для забезпечення потреб Бурштинської територіальної громади (проект №4516). 

ДОПОВІДАВ:Начальник відділу економіки М.Назар  , яка ознайомила з проектом рішення та 

запропонувала додаток до рішення викласти в новій редакції. 
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 проєкт рішення № 4516 та прийняти на черговій  сесії. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану зі змінами №1 підприємства на 2022 рік 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано -Франківської області (проект №4512). 

ДОПОВІДАВ: Директор КНП Бурштинська ЦМЛ Василик В.Є. , який ознайомив з проектом 

рішення. 
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 проєкт рішення № 4512 та прийняти на черговій  сесії. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства за І квартал 

2022 року Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (проект №4513). 

ДОПОВІДАВ: Директор КНП Бурштинська ЦМЛ Василик В.Є. , який ознайомив з проектом 

рішення. 
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 проєкт рішення № 4513 та прийняти на черговій  сесії. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту директора про фінансово-господарську діяльність 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області за 2021 рік (проект №4514). 

ДОПОВІДАВ: Директор КНП Бурштинська ЦМЛ Василик В.Є. , який ознайомив з проектом 

рішення. 



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 проєкт рішення № 4514 та прийняти на черговій  сесії. 

 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад 

(проект №4508). 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу освіти і науки І.Томин , яка ознайомила з проектом рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«утрим»,  Король О.М. «за», Очкур Г.Й. 

«за»  

«за» -3 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 1 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити проєкт рішення № 4508 та прийняти на черговій  сесії. 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми фінансування мобілізаційних заходів населення та 

заходів з територіальної оборони на 2021-2023 роки затвердженої рішення міської ради від 11 

грудня 2020 року № 36/2-20 (проект №4506). 

ДОПОВІДАВ: Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи Гудзь Р. , який ознайомив з 

проектом рішення та запропонував внести зміни до нього: 

В таблиці: п.3 вилучити «шляхом залучення місцевих  громадських організацій та 

добровольчих формувань» та «з залученням місцевих громадських організацій та 

добровольчих формувань спільно з працівниками  національної поліції України ». 

Та доповнити пунктом 
Найменування 

заходу 

виконавець Термін 

виконання 

Орієнтовані обсяги 

фінансування(тис.грн.) 

Очікувані 

результати 
2021 2022 2023 всього Джерела 

фінансування 

Міський 

бюджет 

Придбання, 

встановлення 

та 

обслуговування 

системи 

мовного і 

звукового 

оповіщення 

населення 

Головний 

спеціаліст 

з питань 

діяльності 

правоохоронних 

органів, 

оборонної 

та 

мобілізаційної 
роботи 

2021-2023     В межах 

бюджетних 

призначень 

Дозволить 

здійснити: -

забезпечення 

громадського 

порядку 

шляхом 

своєчасного 

оповіщення 

мешканців 

територіальної 

громади про 

виникнення 

небезпечних 

ситуацій;- 

забезпечення 

своєчасного 

реагування 

підрозділів 

ТрО 

 
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 проєкт рішення № 4506 зі змінами 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 


