
ПРОТОКОЛ 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва  

 Від «07 вересня 2022 р.                                                                                                      №20 
 
На засіданні присутні депутати міської ради: Король О.М., Очкур Г.Й., Сенчина 
Т.М., Рик В.Л.,   Василащук Н.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 запропонувала внести 

наступні зміни до бюджету: 

1.Зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку за КПКВКМБ 0117693 

«Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю» на суму 48000,00грн. 

2. 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 63300,00грн.(в тому 

числі кошти міського голови 10000,00грн.) та відповідно збільшити за КПКВКМБ 0113242 

«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» +63300,00грн. 

3.Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по природоохоронних заходах: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Спеціальний 

фонд (грн.) 

01 Міська рада   

0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів +182566,00 

 КНП «Бурштинська ЦМЛ»  

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 

06 Відділ освіти і науки  

0618340 

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 

Бурштинського ліцею №3 в м.Бурштин Бурштинської 

міської територіальної громади (капітальний ремонт) 

-500000,00 

10 Відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків  

1018340 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

+609406,00 



направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, 

усуненню або зниженню до допустимого рівня їх 

негативного впливу на території і об’єкти: 

- по вул. Перемоги, буд. 27а, в с. Витівка, для відділу 

культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської 

ради на Програму розвитку галузі культури Бурштинської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки, храм 

Святих Верховних Апостолів Петра і Павла (в т.ч. 

виготовлення КД) (Закон України №918 VIII від 

24.12.2015)+160275,00грн. 

- по вул. Франка, буд. 2 в с. Тенетники, для відділу культури, 

туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради на 

Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки, храм Иоана 

Золотоустого (в т.ч. виготовлення КД) (Закон України №918 

VIII від 24.12.2015)+ 152131,00грн. 

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 встановленім 

енергозберігаючих вікон та дверей по вул. І.Франка,20 в с. 

Тенетники, будинок культури, для відділу культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради на Програму 

розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної 

громади на 2022- 2024 роки (в т. ч. виготовлення КД)+297000,00 

4.Врахувати в спеціальному фонді доходів бюджету субвенцію з обласного бюджету за 

ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» (повернення невикористаних 

коштів, спрямованих у 2021 році для співфінансування видатків на придбання ноутбуків 

для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та їх філій для 

організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з 

використання технологій дистанційного навчання, які здійснювалися за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її 

наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти ) в сумі 

3935,32грн. та спрямувати відділу освіти і науки за КПКВКМБ 0611021 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» 

5.Зменшити обсяг субвенції з обласного бюджету за ККД 41053900 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» на суму 45000,00грн.та відповідно бюджетні призначення по відділу 

соціального захисту населення за КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення» (Додаткова виплата бійцям-добровольцям, які 

залучалися і залучаються та брали і беруть 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. бійцям-добровольцям, 

які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції та Операції 

Об’єднаних  Сил в районах їх проведення). 

6.Внести зміни в рішення міської ради від 26 серпня 2022 року №03/37-22 «Про внесення 

змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік»: в п.6 по 

розпоряднику «фінансовий відділ» після слів «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

викласти в такій редакції: «Субвенція Івано-Франківському районному бюджету для 

Івано-Франківської районної державної адміністрації для технічного обслуговування та 

поточного ремонту комп’ютерної  техніки та оргтехніки» . 

7.Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по розпорядниках коштів: 



КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

06 Відділ освіти і науки   

0611141 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 

(техогляд автотранспорту, придбання запчастин) 

+16300,00 

0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти -16300,00 

 

 

 

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

«за» -3чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

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

 
Голова комісії з питань фінансів, бюджету,  

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва                                    Тетяна СЕНЧИНА 

 

Секретар комісії                        Наталія ВАСИЛАЩУК  

 

 

 

 


