
ПРОТОКОЛ 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва  

 Від «10 червня 2022 р.                                                                                                      №14 
 
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. 

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

наступні зміни до бюджету:. 

1.Внести зміни до бюджету Бурштинської міської територіальної громади: 

1.1.Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по природоохоронних заходах: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Спеціальний 

фонд 

сума,грн. 

01 Міська рада   

0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів +62912,00 

 КНП «Бурштинська  центральна міська лікарня»  

0118340 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних 

геологічних процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території і 

об'єкти 

- по вул. Шухевича,15 в місті Бурштин КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» 

291972,00 

 КП «Житловик»  

0118340 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 

Придбання насосного і технологічного обладнання для 

заміни такого, що використало свої технічні можливості 

на комунальних каналізаційних системах: 

-насосного агрегату2СМ 100-65-200/2а+59500,00грн. 

- шибер ф500мм в грабельній КНС №2+160000,00грн. 

+219500,00 

 

  

1.2.Збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету за кодом доходу 41051200 

«Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на  суму 

18600,00грн. та спрямувати відділу освіти і науки за КПКВКМБ 0611200 «Надання освіти 

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами»(видатки споживання+10300,00грн., 

видатки розвитку+8300,00грн.). При цьому збільшити передачу з загального фонду до 



бюджету розвитку на сум 8300,00 грн.  

1.3.Зменшити бюджетні призначення по міській раді за КПКВКМБ 0117461 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету»(поточний ремонт доріг) на суму 42980,00грн. та відповідно 

збільшити за КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» для 

делегування повноважень та надання фінансової підтримки  КП «Еко-сервіс» на 

здійснення заходів по придбанню щебеню (фр.0-40мм). 

2. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по розпорядниках коштів: 

КПКВКМ

Б 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

сума,грн. 

06 

Відділ освіти і науки  

  

 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти: 

Загальний фонд «Проведення поточного 

ремонту у Новомартинівській філії стін 

коридору» -48879,00 грн. 

Спеціальний фонд «Капітальний ремонт 

підлоги у Новомартинівській філії» -38138,00 

грн -48879,00 

   -38138,00 

0613230 

Видатки пов’язані з наданням підтримки 

внутрішньо переміщеним особам 

«поточний ремонт стін та підлоги підвального 

приміщення для ВПО в Новомартинівській 

філії Бурштинського ліцею №3» +87017,00 грн +87017,00 

 

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

38138,00 грн.  

  
 

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

«за»,Очкур Г.Й. «за» 

«за» -5 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 

 

 

 


