
ПРОТОКОЛ 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва  

 Від «21 липня 2022 р.                                                                                                      №17 
 
На засіданні присутні депутати міської ради:_  Василащук Н.М., Король О.М., Очкур 
Г.Й., Рик В.Л., Сенчина Т.М. 
Відсутні:  
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 ознайомила з проектом 

рішення та запропонувала викласти в новій редакції : 

1.Відповідно до рішення міської ради від 30 червня 2022 року №13/36-22 «Про внесення в 

Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській територіальній громаді на 2022 рік» 

здійснити перерозподіл бюджетних призначень: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Спеціальний 

фонд 

сума,грн. 

01 Міська рада   

0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів -1645878,00 

 

КП «Еко-сервіс»(делегувати повноваження на виконання 

природоохоронних заходів) 

 

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: вул. Шевченка в м. Бурштин+299000,00 

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 

зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження і 

захоронення відходів :  

- вул. Польова в с. Різдвяни+160008,00 

- вул. Шевченка в м. Бурштин+49380,00 

 

+508388,00 

 
КНП «Бурштинська ЦМЛ» 

 

0118340 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 

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 зі встановлення 

енергозберігаючих вікон та дверей з утеплювачем по вул. 

+88281,00 



Шухевича,15 в місті Бурштин, для КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня», ( приміщення станції швидкої 

допомоги)+49567,00 

- проведення ресурсозберігаючих заходів по аварійній заміні 

трубопроводів тепломережі на попередньо ізольовані труби 

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

центральна міська лікарня» (в т. ч. виготовлення 

КД)+38714,00 

06 Відділ освіти і науки  

0618340 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 

Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські 

розроблення, що охоплюють зазначені у переліку 

природоохоронні заходи: проектні та проектно-

конструкторські розроблення з впровадження технологій, що 

забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня 

впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного 

повітря: проведення ресурсозберігаючих, інноваційних, 

енергоефективних заходів шляхом будівництва котельні на 

твердому паливі в Задністрянському ліцеї по вул. 

Шевченка,1 в с. Задністрянське Івано-Франкіського району 

Івано-Франківської області (в т. ч. проходження 

експертизи)+85000,00 

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 зі встановлення 

ІТП (індивідуальний тепловий пункт), обладнання 

приміщення тепловим лічильником та терморегуляторами по 

вул. Енергетиків,9, в м. Бурштин, заклад дошкільної освіти 

№2 «Берізка», для відділу освіти і науки (в т. ч. 

виготовлення КД)+49952,00 

- проведення ресурсозберігаючих заходів зі встановлення 

енергозберігаючих вікон та дверей по вул. Шевченка в с. 

Новий Мартинів, Новомартинівська філія Бурштинського 

ліцею №3, для відділу освіти і науки (в т. ч. виготовлення 

КД)+199500,00 

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: вул. Шевченка в с. Новий Мартинів, 

Новомартинівська філія Бурштинського ліцею №3, для 

відділу освіти і науки (в т. ч. виготовлення КД)+299000,00 

+633452,00 

10 
Відділ культури 

 

1018340 

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: вул. Т. Шевченка,60 в м. Бурштин, будинок 

культури, (в т. ч. виготовлення КД) 

38187,00 



37 
Фінансовий відділ 

 

3719800 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів 

Субвенція Бурштинському енергетичному фаховому 

коледжу Івано-Франківського Національного технічного 

університету нафти і газу  для проведення 

ресурсозберігаючих заходів зі встановлення 

енергозберігаючих вікон в приміщеннях корпусу коледжу по 

вул. Калуська,4 в м. Бурштин  +83250,00 

Субвенція ВСП «Бурштинський торгівельно-економічний 

фаховий коледж ДТЕУ» для 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. Ольги Басараб,1 в м. Бурштин 

(навчальний корпус, об’єкт укриття)  (в т. ч. виготовлення 

КД)+294320,00 

377570,00 

 

2.Здійснити перерозподіл бюджетних призначень між розпорядниками бюджетних коштів 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

01 Міська рада   

0116090 

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 

Програма про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків 

Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік 

-49927,68 

0117370 

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій 

Фінансова підтримка ООГ«Твори добро» для оплати 

«Проведення обстеження, оцінки технічного стану об’єкту 

нерухомого майна по вул. Міцкевича,  43  м. Бурштин, 

Івано-Франківської обл. та видача висновку для створення 

реабілітаційного центру для фізичного , психологічного, 

соціального, морально-духовного відновлення людей 

(реабілітантів)» 

+49927,68 

 

3.Внести зміни в рішення міської ради від 30 червня 2022 року №01/36-22 «Про внесення 

змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік», а саме: в п.5 

бюджетні призначення за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти» в сумі 500000,00грн. спрямувати: 

- Проведення аварійних робіт опалювальної системи Бурштинського ліцею №2 за адресою 

м.Бурштин, вул.Січових Стрільців,18 +199900,00грн. 

- Проведення аварійних робіт опалювальної системи корпусу №2 Бурштинського ліцею 

№2 за адресою м.Бурштин, вул.Січових Стрільців,31 +198900,00грн. 

-Закупівля матеріалів для проведення аварійних робіт опалювальної системи 



Бурштинського ліцею №2 +101200,00грн. 

4. Здійснити перерозподіл по Програмі «Про фонд міської ради на виконання 

депутатських повноважень на 2021-2025рр.»: зменшити призначення за КПКВКМБ 

0110180 «Інші діяльність у сфері державного управління» в сумі 107600,00грн. та 

відповідно збільшити за КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» +107600,00грн. 

ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М. – «за», Василащук Н.М.-«за»,  Король О.М. «за»,Очкур Г.Й.-«за», 

Рик В.Л.- «за» 

«за» -5чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити  зміни до бюджету та прийняти на черговій сесії. 
 

 

Заступник голови  комісії з питань фінансів, бюджету,  

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва                                    Ольгп КОРОЛЬ 

Секретар комісії                        Наталія ВАСИЛАЩУК 


