
ПРОТОКОЛ 

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

 Від « 04» жовтня 2021 р.                                                                                                      №19 

 

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:  
 

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

громади на 2021 рік  

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

зміни до бюджету : 

 

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

 
КПКВК

МБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

сума,грн. 

  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 -36000,00 

 

 

0113242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення(Програми підтримки сім’ї, дітей та 

молоді з інвалідністю, забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на 2021-2025 роки) -50000,00 

 

 

0113140 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи) -25000,00 

 

 

0116030 

Організація благоустрою населених 

пунктів(виготовлення табличок для графіків руху 

автотранспорту та старостинських округів) +5000,00 

 

 

0117130 

Здійснення заходів із землеустрою (Програма у галузі 

розвитку земельних відносин на території 

Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки) -8300,00 

 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління(Програма у галузі розвитку земельних 

відносин на території Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки, придбання 

системного блоку)  

+8300,00 

  Відділ освіти і науки   

 

0611142 

Інші програми та заходи у сфері освіти 

 
-83000,00 

 

 

 

0611141 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 

 +83000,00 

 

  Відділ соціального захисту населення   



 

0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення (виплати ОУН УПА) -54000,00 

 

 

0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення (виплати до дня людей похилого віку) +25000,00 

 

 

0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення(Програма соціальної підтримки сімей 

загиблих і постраждалих під час масових акцій 

громадського протесту в період з 21 листопада 2013 

року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, 

осіб які перебувають чи перебували у складі  

добровольчих формувань, що утворилися для захисту 

незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, та інших громадян, які залучалися 

і брали безпосередню участь в Антитерористичній 

операції та операції Об′єднаних сил в районах її 

проведення на 2021-2025 роки Бурштинської  міської 

територіальної громади ) +140000,00 

 

  Відділ культури   

 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -5000,00  

  ВСЬОГО -8300,00 +8300,0 

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

8300,00грн. 
2.Врахувати в доходах спеціального фонду бюджету субвенцію з місцевого бюджету на 

забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров`я, які 

надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVTD-

19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 за ККД 41057000 в сумі  2073182,00грн. та 

спрямувати міській раді для КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» за КПКВКМБ 

0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню». 

 

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала погодити 

запропоновані зміни та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити запропоновані зміни та 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 


