
ПРОТОКОЛ 

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

 Від « 03» серпня 2021 р.                                                                                                      №14 

 

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

Відсутні:.  

 

Запрошені: Петровська О.,  
Порядок денний 

Розгляд проєктів: 2952 
 

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

громади на 2021 рік (проект 2952) 

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

рішення та запропонувала доповнити його : 

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

 

КПКВК

МБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальн

ий фонд 

сума,грн. 

  Міська рада   

 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

(співфінансування по програмі Громадський 

бюджет(безпечні та зручні зупинки в с.Дем’янів 

загальний фонд-95473,00 

Спеціальний фонд+95473,00 

Придбання світлодіодної перетяжки 

загальний фонд-29000,00 

Спеціальний фонд+29000,00)  -124473,00 

+124473,00 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного управління 

(Про затвердження Програми фінансового 

забезпечення представницьких витрат та інших 

видатків, пов’язаних з діяльністю Бурштинської 

міської ради на 2021-2025 роки) -49000,00 

 

 

0116071 

«Відшкодування різниці між розміром ціни 

(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що 

затверджувалися або погоджувалися рішенням 

місцевого органу виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування, та розміром 

економічно обґрунтованих витрат на їх 

виробництва» -250000,00 

 

 

0116020 

«Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги» для фінансування «Програми 

фінансової підтримки комунального 

підприємства  «Житловик» на 2021 рік»(оплата 

праці) +250000,00 

 



 

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 -1500,00 

 

 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

(доставка та встановлення світлодіодної 

перетяжки «Прапор»   1500,00 

 

  Відділ культури   

 

1014082 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 

(послуги з харчування) +49000,00 

 

  ВСЬОГО -124473,00 +124473,00 

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

124473,00,00грн. 

2.Внести зміни в п.3 рішення міської ради від 30 липня 2021 року №02/16-21 «Про 

внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік» в 

частині КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»  викласти в такій редакції 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці Шухевича,6 до вул.С.Стрільців,27 в 

м.Бурштин Івано-Франківської області+248544,00грн.». 

3.Внести зміни в рішення міської ради від 07 червня 2021 року №6/13-21 «Про внесення 

змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік », а саме в 

п.2.2.1 назву об’єкту для бюджету Галицької міської територіальної громади викласти в 

такій редакції «для заходів з озеленення території Галицького територіального центру 

надання соціальних послуг, яке знаходиться за адресою с.Блюдники, вул.Галицька,18с, 

Івано-Франківського району, Івано-Франківської області». 

4.Відповідно до рішення міської ради від 29.06.21 №21/14-21, від 30.07.21 №08/16-21 

«Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік» 

здійснити перерозподіл коштів між розпорядниками: 

  

 

КПКВК

МБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Спеціальний 

фонд 

сума,грн. 

  Міська рада  

 0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів -564040,00 

  КНП «Бурштинська ЦМЛ»  

 0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів +69140,00 

  Відділ освіти   

 0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів +98300,00 

  Відділ культури  

 0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів +396600,00 

 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2952 в новій редакції  і прийняти на  черговій  

сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2952 в новій редакції і прийняти на черговій  

сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Василащук Н.М..-  «за»,     Очкур Г.Й..-  «за», Рик 

В.Л. «за»,Король О.М. «за» 

«за» -5  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 


