
ПРОТОКОЛ 

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

 Від « 08» липня 2021 р.                                                                                                      №12 

 

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

Відсутні:. Рик В.Л. 

Запрошені: Петровська О.І.,Бандура І., Зорій Т., Драгун І. 

 

Порядок денний 

Розгляд проєктів:2836,2839,2840,2838,2832 
 

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

громади на 2021 рік (проект 2836) 

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

рішення та запропонувала викласти його в новій редакції: 

1.Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021 рік на суму 1300000,00грн.  

2.Збільшити видаткову частину бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 

2021 рік на суму 1300000,00грн та спрямувати розпорядникам коштів: 

  

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальн

ий фонд 

сума,грн. 

  Міська рада   

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління «Програма фінансового 

забезпечення апарату управління на 2021рік» 

- Придбання меблів-21530,00грн. 

- Придбання архівних коробок-

6000,00грн. 

- Придбання канцтоварів(папір)-

20000,00грн.  47530,00 

 

 

0112152 

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я(Міська цільова програма розвитку 

первинної медико-санітарної допомоги на 

засадах сімейної медицини на 2021-2025 роки 

«Газифікація Задністрянської АЗПСМ КНП 

«Бурштинський МЦПМСД» 34000,00 

 

 

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги(Програма фінансової 

підтримки комунальних підприємств  

Бурштинської міської ради на 2021: 

 надання фінансової підтримки ПЖКГ 

с.Задністрянське  99000,00грн.(оплата праці з 

нарахуваннями 91000,00, оплата 540470,00 

 



електроенергії 8000,00) 

Надання фінансової підтримки на поворотній 

основі(до 31.12.2021року) 

- «Еко-сервіс Бурштинської міської 

ради»-220735,00 

- «Житлово-експлуатаційне 

господарство Бурштинської міської 

ради»)-220735,00 

 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

(придбання тримеру для Задністрянського 

старостинського округу)  

10000,00 

  Відділ освіти   

 

0611010 

Надання дошкільної освіти 

- придбання антисептиків та засобів 

індивідуального захисту 10000,00 

- продукти харчування-250000,00 

- придбання холодильника для 

Задністрянського ДНЗ 20000,00 

- придбання фарбів та матеріалів для 

ремонту 46900,00 

- послуги інтернету 10000,00 316900,00 

20000,00 

 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти( 

- співфінансування проекту 

«Капітальний ремонт підлоги , стін і 

стелі спортивної зали Бурштинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№2 Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області 87000,00 

- придбання антисептиків та засобів 

індивідуального захисту +40000,00 

- придбання холодильника для 

Задністрянської ЗОШ І-ІІІст.20000,00 

- придбання фарбів та матеріалів для 

ремонту123100,00 

- послуги інтернету 16000,00 179100,00 

107000,00 

  Відділ соціального захисту населення   

 

0813160 

Надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 

які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої 

допомоги(фінансування програми соціального 

захисту населення на 2021-2025роки 

Бурштинської міської ТГ , п.20.Призначення і 

виплата компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі зг.Постанови КМУ від 

23.09.21 року №859 45000,00 

 

  ВСЬОГО 1163000,00 137000,00 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 

137000,00грн. 

3.Відповідно до рішень міської ради від 07 червня 2021 року №04/13-21 та від 29.06.2021 



№21/14-21 «Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік» здійснити 

перерозподіл бюджетних призначень : 

3.1. По міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів» зменшити призначення на суму  

3.2. По відділу культури за КПКВКМБ 1018340 «Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів» збільшити на суму 226087,00грн. для фінансування заходів: 

- Заходи з озеленення : територія біля церкви Святого Богоявлення в селі Юнашків (в тому 

числі виготовлення КД) 136178,00грн. 

- Заходи з озеленення: - територія церкви Святого Архістратига Михаїла в селі Діброва  (в 

тому числі виготовлення КД) 39957,00грн. 

- Розроблення технології, організація виробництва та застосування матеріалів, 

використання методів та впровадження технологій, що забезпечують запобігання 

виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного 

повітря: проведення ресурсозберігаючих заходів – встановлення енергозберігаючих вікон 

в храмі святого Миколая в селі Новий Мартинів  (в т. ч. виготовлення КД) 49952,0грн. 

3.3. По відділу освіти за КПКВКМБ 0618340 «Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів» в сумі  411553,00грн.для фінансування заходів: 

- Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання 

розвитку небезпечних процесів,усуненню або зниженню до допустимого рівня їх 

негативного впливу на території і об’єкти Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Бурштин , в 

тому числі виготовлення КД 111889,00грн. 

- Розроблення технології, організація виробництва та застосування матеріалів, 

використання методів та впровадження технологій, що забезпечують запобігання 

виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного 

повітря: проведення ресурсозберігаючих заходів: по аварійній заміні трубопроводів 

тепломережі на попередньо ізольовані труби Слобідського НВК І-ІІ ст. (капітальний 

ремонт) ,в т. ч. виготовлення КД 299664,00грн. 

4.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести зміни до бюджету: 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальн

ий фонд 

сума,грн. 

  Міська рада   

 

0117693 

Інші заходи, пов`язані з економічною 

діяльністю (Програма залучення інвестицій в 

економіку Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки) +11000,00 

-11000,00 

 

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 -48600,00 

 

 

0112152 

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я (Програма фінансової підтримки 

КНП «Бурштинська центральна міська лікарня 

влаштування системи вентиляції і 

кондиціонування в приміщенні приймального 

відділення )  

+48600,00 

 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету(капітальний ремонт доріг)  

-

5000000,0

0 

 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету(Проведення заходів із  

+5000000,

00 



захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку 

небезпечних геологічних процесів, усунення 

або зниження до допустимого рівня їх 

негативного впливу по вулиці Будівельників в 

м.Бурштин Івано-Франківського району Івано-

Франківської області (капітальний ремонт)) 

  Всього -38600,00 +38600,00 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 

38600,00грн. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2836  і прийняти на  позачерговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2836 і прийняти на позачерговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Василащук Н.М..-  «за», Король О.- «за»,     Очкур 

Г.Й..-  «за». 

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

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження актів приймання-передачі та розподілу майна, яке 

перебуває на балансі КП «Житловик» (проект 2839) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу ЖКГ І.Бандура , яка ознайомила 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 №2839  і прийняти на позачерговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2839 і прийняти на позачерговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Василащук Н.М..-  «за», Король О.- «за»,     Очкур 

Г.Й..-  «за». 

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

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Бурштинської міської ради на 2021 рік (проект 2840) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу ЖКГ І.Бандура , яка ознайомила 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 №2840  і прийняти на позачерговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2840 і прийняти на позачерговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Василащук Н.М..-  «за», Король О.- «за»,     Очкур 

Г.Й..-  «за». 

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

 

4. СЛУХАЛИ: Про оголошення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових 

відходів на території Бурштинської міської територіальної громади (проект 2838) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу ЖКГ І.Бандура , яка ознайомила 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 №2838  і прийняти на позачерговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2838 і прийняти на позачерговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Василащук Н.М..-  «за», Король О.- «за»,     Очкур 

Г.Й..-  «за». 

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

 

5. СЛУХАЛИ: Про співробітництво територіальних громад (проект 2832) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу культури Т.Зорій , яка ознайомила 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 №2832  і прийняти на позачерговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2832 і прийняти на позачерговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Василащук Н.М..-  «за», Король О.- «за»,     Очкур 

Г.Й..-  «за». 

«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 

 

Секретар комісії        Наталія Василащук 

 


