
ПРОТОКОЛ 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва  

 Від «02 серпня 2022 р.                                                                                                      №18 
 
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 (проект 4575) 

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

рішення та запропонувала доповнити його : 

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 -150264,00 

 
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 по аварійній заміні 

трубопроводів тепломережі на попередньо ізольовані труби - 

вул. Шухевича,18 в м. Бурштин+199644,00 

+199644,00 

 
КП Еко-сервіс 

 

0118340 

 

Забезпечення екологічного безпечного збирання, 

перевезення,зберігання,оброблення,утилізації,знаєшкодженн

я і захоронення відходів : 

- Вул.Шевченка в м.Бурштин – 49380,00 

-49380,00 

 

2.Здійснити перерозподіл бюджетних призначень між розпорядниками бюджетних коштів 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

01 Міська рада   

0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- +400000,00 



технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 

ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад  

Програма фінансового забезпечення апарату управління 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного управління 

Програма забезпечення діяльності Центру надання 

адміністративних послуг Бурштинської міської ради на 

2021-2022 роки 

-200000,00 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного управління 

Програма «Громадський бюджет (бюджет участі) 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки» 

-520000,00 

0110180 Інша діяльність у сфері державного управління 

програма фінансової підтримки КП Капітальне будівництво 

+16418,00 

0115011 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту 

програма «Розвитку фізичної культури і спорту 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки» 

-149695,00 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

Видатки з благоустрою населених пунктів: влаштування 

спортивного майданчика на території с.Новий 

Мартинів+49695,00 

+49695,00 

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 

-72418,00 

0117520 

Реалізація Національної програми інформатизації 

Програма цифрової трансформації Бурштинської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 

+40000,00 

0115062 

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 

Програма фінансової підтримки федерації футболу 

-100000,00 

 Бурштинська ЦМЛ  

 

 

0113230  

Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо 

перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із 

введенням воєнного стану 

Програми розвитку та фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області на 2021 – 2025 роки (проведення 

поточного ремонту акушерського відділення для надання 

допомоги внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам 

та підготовка до опалювального сезону, в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації+20000,00 

за адресою: м.Бурштин, вул.Шухевича,15) 

+520000,00 

10 Відділ культури, туризму та зовнішніх зв’язків  

1014082 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 

Програма розвитку галузі культури Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022-2024»Підтримка релігійних 

організацій у духовному розвитку, соціальному 

забезпеченню, придбання релігійної атрибутики » 

Придбання предметів ритуальної належності для ООГ 

+16000,00 



«Твори добро» 

1014040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок -16400,00 

1014081 

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 

+16400,00 

06 Відділ освіти і науки  

0611010 

Надання дошкільної освіти 

Проведення технічної інвентаризації та оцінки нерухомості 

ЗДО №6+37000,00 та ЗДО№2+32000,00 

+69000,00 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти 

Забезпечення матеріалами при облаштуванні найпростіших 

укриттів 

+80000,00 

0611142 

Інші програми та заходи у сфері освіти 

Програма розвитку освіти Бурштинської територіальної 

громади на 2021-2025 роки 

-197000,00 

0613230 

Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо 

перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із 

введенням воєнного стану 

Придбання меблів та облаштування приміщень для 

тимчасово переміщених осіб 

+48000,00 

08 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 

+21500,00 

0813104 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю 

-21500,00 

0813090 

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни 

+10023,00 

0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення 

-10023,00 

 

3.Внести зміни в рішення міської ради : 

3.1. Від 28 січня 2022 року  №04/26-22 «Про перерахування залишку коштів спеціального 

фонду до загального фонду», а саме: за КПКВКМБ 3719770 « Інші субвенції з місцевого 

бюджету» Субвенції Дубовецькій СТГ на соціально-економічний розвиток викласти в 

такій редакції:1800000,00грн. , в т.ч. загальний фонд 1449413,00грн., спеціальний фонд 

350587,00грн.  

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

1449413,00грн. 

3.2.Від 7 червня 2022 року №01/35-22 «Про внесення змін до бюджету Бурштинської 

міської територіальної громади на 2022 рік»: 

- зміни до додатку №2 викласти в новій редакції. 

-  в пункт 1.2. суму «1600000,00грн.» вилучити. 

- доповнити пунктом 1.3. Частину залишку коштів  «Іншої субвенції з місцевих бюджетів» 



по спеціальному фонду, який склався на 01.01.2022 року в сумі 1600000,00грн. 

спрямувати міській раді для придбання автотранспорту для перевезень внутрішньо 

перемішених та/або евакуйованих осіб за КПКВКМБ 0113230 «Видатки, пов`язані з 

наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із 

введенням воєнного стану». 

4.Збільшити дохідну частину бюджету на суму 4313700,0 грн, 

  Код Назва податку                                                           Зміни (+,-) 

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати 

2 483 710,0 

11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами рядового і 

начальницького складу, що сплачується податковими 

агентами 

4 265 000,0 

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших 

ніж заробітна плата 

800 000,0 

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності 

213 270,0 

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 

головного користування)  

13 110,0 

14021900 Пальне -1 500 000,0 

14031900 Пальне -4 398 100,0 

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості  

200 000,0 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1 600 000,0 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 400 000,0 

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об`єднань, що вилучається до 

відповідного місцевого бюджету 

210 290,0 

21080500 Інші надходження 1 670,0 

21080900 Штрафні санкції за порушення законодавства про 

патентування, за порушення норм регулювання обігу 

готівки та про застосування реєстраторів розрахункових 

операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг  

10 880,0 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  22 490,0 



22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань 

-9 100,0 

22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   

-900,0 

31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, 

спадкового майна, майна, одержаного територіальною 

громадою в порядку спадкування чи дарування, а також 

валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі   

1 300,0 

31020000 Надходження коштів від державного фонду дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння 

80,0 

ВСЬОГО   4 313700,00 

 

5.Кошти отримані від перевиконання дохідної частини спрямувати розпорядникам коштів: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

01 Міська рада  

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  

Програма фінансового забезпечення апарату 

управління(придбання будівельних матеріалів для 

поточного ремонту приміщень+49000,00, придбання тюлю 

10000,00грн) 

+59000,00 

0110180 
Інша діяльність у сфері державного управління 

програма фінансової підтримки КП Капітальне 

будівництво 

+113648,41 

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги 

Фінансова підтримка КП «Еко-сервіс» оплата праці 

сезонним працівникам+218748,00грн., придбання 

дизпалива +60000,00 

Фінансова підтримка ПЖКГ с.Задністрянське +430051,01 

Фінансова підтримка КП «Житловик»+2000000,00 

+2708799,01 

 КНП «Бурштинська ЦМЛ»  

0112152 

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 

комплексна Програма «Здоров’я населення Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки» 

пільгове зубопротезування пільгових категорій 

населення+5000,00 

відшкодування пільгових рецептів населенню+125000,00 

оплата послуг з перевезення вантажу у міжнародному 

сполученні+98000,00 

придбання медикаментів +49000,00 

+277000,00 

0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 

 повірка медичного обладнання  65252,58грн. 

+65252,58 

06 Відділ освіти  

0611010 Надання дошкільної освіти 11000,00 



Придбання тримеру та газонокосарки 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти 

Оплата праці з нарахуваннями педагогічних 

працівників+1000000,00грн. 

Поточний ремонт приміщень корпусу №3 Бурштинського 

ліцею №2+16000,00 

+1016000,00 

0611142 
Інші програми та заходи у сфері освіти 

Програма розвитку освіти Бурштинської територіальної 

громади на 2021-2025 роки 

+48000,00 

37 Фінансовий відділ  

3719770 

Інші субвенції з місцевого бюджету 

Субвенція Івано-Франківській районній раді (технічне 

обслуговування та поточний ремонт комп’ютерної техніки 

та оргтехніки) 

+15000,00 

 

Разом 

4313700,00 

 

6.Залишок коштів освітньої субвенції , що склався станом на 01.01.2022 року в сумі 

1117472,60грн. спрямувати відділу освіту за КПКВКМБ 0611061 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти» для виплати заробітної плати 

педагогічним працівникам. 

7.Врахувати в доходах загального фонду Іншу дотацію з місцевого бюджету за ККД 

410404000 в сумі 38912,00грн. та спрямувати відділу освіти і науки для Бурштинського 

ліцею №2   для  відшкодування видатків по оплаті комунальних послуг , що надаються під 

час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану за КПКВКМБ 

0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» 

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 37000,00грн. (в т.ч.кошти 

міського голови 15000,00) та відповідно збільшити за КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у 

сфері соціального захисту і соціального забезпечення» +37000,00грн. 

 

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  проект рішення №4575 зі змінами та прийняти на черговій сесії. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки затвердженої рішенням міської 

ради від 11.12.2020 №06/2-20 (проєкт 4578) 

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

та запропонував доповнити його: 

 Зняти з п.20 Поточний ремонт доріг -30000,00грн. 

 Направити на п.Придбання асфальту холодного (фасований)+30000,00грн.  

 п. Утримання вулично-шляхової мережі (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. Липова в місті Бурштин Івано-

Франківського району Івано-Франківської області – 12 065,4580 тис.грн.  



 Утримання вулично-шляхової мережі (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: по вул. Стефаника в м. Бурштин - 6 890,0 тис.грн. 

 Утримання вулично-шляхової мережі по вул.Проектна в м.Бурштин, Бурштинської 

територіальної громади, Івано - Франківської області (Нове будівництво 

каналізаційної мережі по вулиці Проектна в місті Бурштин) - 3 873,1046 тис.грн. 

 

 Влаштування модульної громадської вбиральні 1180,000 тис.грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М. – «утр»,  Василащук Н.М.-«утр»,  Король О.М. 

«утр»,Очкур Г.Й.-«утр», Рик В.Л.- «утр» 

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

 

 Видатки з благоустрою населених пунктів: влаштування спортивного майданчика 

на території с.Новий Мартинів+49,695тис.грн. 

 

 

 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 проект рішення №4578 зі змінами та прийняти на черговій сесії.з 

врахуванням вилучення пункту «Влаштування модульної громадської вбиральні». 
 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про перерахування коштів спеціального фонду до загального фонду (проєкт 4579) 

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

та запропонував доповнити його: 

 В п.1 суму «22828104,60» замінити на  «26123752,40» 

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 

 В п.3 за КПКВКМБ 0116030  «Організація благоустрою населених пунктів» 

(Влаштування модульної громадської вбиральні)+1180000,00грн. 

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

«утр», Рик В.Л.- «утр»,  

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

 В п.3 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

01 Міська рада  

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

Обслуговування вуличного освітлення на вул.Яремчука та 

вул.Сонячна+20000,00 

Благоустрій населених пунктів: по вул.С.Стрільців,15 

м.Бурштин (ЦНАП)+79950,00 

Поточний ремонт (заміна вікон) в ПК «Прометей» 

вул.Міцкевича,47 м.Бурштин+295580,00 

Благоустрій населених пунктів: по вул.Петлюри м.Бурштин 

+122300,00 

Благоустрій населених пунктів: по вул.Грушевського 

м.Бурштин+128500,00 

+842580,00 



Утримання місць поховання: територія старого кладовища 

вул.Бандери м.Бурштин+196250,00 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 

Робочий проект «Поточний ремонт дорожнього покриття 

по вул.Петлюри (від будинку №16 до вул.О.Басараб) 

м.Бурштин Івано-Франківської області+30260,00 

Експертиза робочого проекту «Поточний ремонт 

дорожнього покриття по вул.Петлюри (від будинку №16 до 

вул.О.Басараб) м.Бурштин Івано-Франківської 

області+9680,00 

Утримання вулично-шляхової мережі по вул.Шухевича 2-А 

в м.Бурштин+48850,00 

+88790,00 

 КНП «Бурштинська ЦМЛ»  

0113230 

Програми розвитку та фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області на 2021 – 2025 роки  

 (виготовлення проекто-кошторисної документації 

для проведення поточного ремонту акушерського 

відділення для надання допомоги внутрішньо 

переміщеним та евакуйованим особам та підготовки 

до опалювального сезону+27400,00грн., 

 поточний ремонт санвузлів для облаштування місць 

для надання допомоги та покращення умов 

перебування внутрішньо переміщених та 

евакуйованих осіб по вул.Шухевича,15 

м.Бурштин(акушерське та хірургічне 

відділення+298664,80грн.) 

 поточний ремонт господарського корпусу для 

кращого функціонування закладу, з урахуванням 

покращення облаштування місць проживання 

переміщених осіб та підготовки до опалювального 

сезону по вул.Шухевича,15 м.Бурштин+291972,00 

+618036,80 

06 Відділ освіти  

0611010 

Надання дошкільної освіти 

Поточний ремонт приміщень укриття Бурштинського 

дошкільного закладу ясла-садок№3 «Світлячок» 

+49956,00 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти 

Придбання матеріалів для поточного ремонту укриття 

Бурштинського ліцею №2-50000,00грн. 

+50000,00 

08 Відділ соціального захисту населення  

0813090 

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни 

+21000,00 

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 

+50000,00 

0813180 

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, 

військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на 

оплату житлово-комунальних послуг 

+50000,00 



0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення 

Надання одноразових грошових допомог 300000,00грн. 

Надання одноразової грошової допомоги до Дня захисника 

Вітчизни+190000,00 

Виплата одноразової грошової допомоги до Дня 

Незалежності України 24 серпня учасникам бойових дій та 

іншим громадянам, які залучалися та брали безпосередню 

участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації проти України, починаючи з 20 

лютого 2014 року( в т.ч. під час проведення 

АТО/ООС)+1000020,00 

+1490020,00 

10 Відділ культури і туризму  

1014082 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва  

Програма розвитку галузі культури Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022-2024рр. 

 

Поточний ремонт сходів  церкви Зіслання Св’ятого Духа в 

с.Бовшів 

+35265,00 

 

Разом 

3295647,80 

 

 

 

  

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення №4579 зі змінами та прийняти на черговій сесії.з 

врахуванням вилучення пункту «Влаштування модульної громадської вбиральні». 

 

 

Голова комісії з питань фінансів, бюджету,  

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва                                    Тетяна СЕНЧИНА 

Секретар комісії                        Наталія ВАСИЛАЩУК 

 


