
ПРОТОКОЛ 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва  

 Від «06 червня 2022 р.                                                                                                      №13 
 
На засіданні присутні депутати міської ради:_Сенчина Т.М.,  Василащук Н.М., 
Король О.М., 
Відсутні: Очкур Г.Й., Рик В.Л. 
Запрошені: Петровська О. 

 

Порядок денний 

Розгляд проєктів:  
 

 

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

2022 рік (проект 4539). 

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

рішення і запропонувала викласти його в такій редакції:. 

1.Внести зміни до рішення Бурштинської міської ради від 24 грудня 2021 № 01/25-2021 

“Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік”, здійснивши 

перерозподіл видатків бюджету, а саме: 

1.1.До додатку №2 (додається) . 

1.2.До додатку №3: здійснити перерозподіл бюджетних призначень по розпорядниках 

коштів: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

сума,грн. 

01 Міська рада    

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 2022рік для КП 

«Еко-сервіс» ,придбання паливо-мастильних 

матеріалів для вивезення ТПВ +60000,00 

 

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 2022рік для КП 

«ЖЕГ Бурштинської міської ради» на 

закупівлю матеріалів, необхідних для 

ліквідації наслідків 

стихії(буреломів,вітровалів)17.02.22, що 

завдала шкоди покрівлі багатоквартирного 

будинку по вулиці Р.Шухевича,4  -80000,00 

 

0116090 

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства (Програма про дольову участь 

співвласників у поточному та капітальному 

ремонтах багатоквартирних будинків 

Бурштинської міської територіальної 

громадина 2022 рік) +80000,00 

 



0113230 

Видатки, пов`язані з наданням підтримки 

внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим 

особам у зв`язку із введенням воєнного стану 

(придбання автотранспорту для перевезень 

внутрішньо перемішених та/або евакуйованих 

осіб,послуги реєстрації) +101000,00 

+1499000,00 

0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони 

(Програми фінансування мобілізаційних заходів 

населення та заходів з територіальної оборони на 

2021-2023 роки) 

+250000,00  

 Відділ соціального захисту населення   

0813230 Видатки, пов`язані з наданням підтримки 

внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим 

особам у зв`язку із введенням воєнного стану 

Програма соціального захисту населення на 

2022-2026 роки Бурштинської територіальної 

громади” (Забезпечення продуктами 

харчування та питною водою внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб у 

тимчасових пунктах проживання та місцях 

тимчасового перебування) 

+250000,00  

 ВСЬОГО 661000,00 1499000,00 

 
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 бюджетних 

призначень: 

2.1.Зменшити бюджетні призначення по міській раді за КПКВКМБ0118340«Природоохоронні 

заходи за рахунок цільових фондів» на суму 290460,00грн.  

2.2.Збільшити бюджетні призначення по КП «Житловик» за КПКВКМБ0118340«Природоохоронні 

заходи за рахунок цільових фондів» на суму 290460,00грн. для здійснення природоохоронного 

заходу «Реконструкція на діючих підприємствах необхідних споруд для очищення стічних вод, що 

утворюються в комунальному господарстві:  КНС №2 м. Бурштин (КП «Житловик»)». 

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

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

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення №4539 та прийняти на позачерговій сесії. 
 

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

здійснити для забезпечення потреб Бурштинської територіальної громади (проект 4538). 

ДОПОВІДАВ: начальник управління економіки О.Скриника, який ознайомив з проектом 

рішення і запропонував доповнити додаток: 
№ п/п Назва заходу Сума, грн. Обсяги закупівель 

2 Заходи щодо охорони тваринного 

світу (придбання матеріально-

технічних засобів, тощо) 

185350,00  

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

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

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення №4538 та прийняти на позачерговій сесії. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до комплексної цільової соціальної програми розвитку 

цивільного захисту Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

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

головного спеціаліста з надзвичайних ситуацій щодо внесення змін до комплексної 

цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Бурштинської міської 



територіальної громади на 2021-2025 роки, а саме: 

1. Внести зміни в додатку 1 Комплексної цільової соціальної програми розвитку 

цивільного захисту Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки: 

замінити п. 7.4. «Забезпечення апаратами захисту органів зору і дихання на стисненому 

повітрі» на «Модернізація та ремонт пожежних і аварійно-рятувальних підрозділів (ДПРП 

м. Бурштин)» 

першим виконавцем даного пункту визначити головного спеціаліста з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міської ради, а другим 2 ДПРЗ ГУ ДСНС 

України в Івано-Франківській області. 

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

«за» -3 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 

 

 

 


