
ПРОТОКОЛ 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва  

 Від «20 вересня 2022 р.                                                                                                      №21 
 
На засіданні присутні депутати міської ради: Очкур Г.Й., Сенчина Т.М., Рик В.Л.,   
Василащук Н.М. 
Відсутні: Король О.М., 
Запрошені: Петровська О. 

 

Порядок денний 

Розгляд проєктів:  
 

 

1.СЛУХАЛИ: Про перерахування коштів спеціального фонду до загального фонду (проект 

4654) 

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

рішення та запропонувала доповнити його та викласти в новій редакції: 

1.Кошти спеціального фонду бюджету Бурштинської міської територіальної громади, що 

надійшли як екологічний податок у 1995015,00 грн. та надходження бюджету розвитку у 

сумі 48000,00 грн передати до загального фонду бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади.  

2.Зменшити бюджетні призначення за спеціальним фондом по Бурштинській міській раді 

за КПКВКМБ 0118340  «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на суму 

1995015,00грн. 

3. Кошти загального фонду отримані відповідно до п.1 спрямувати: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

 За рахунок екологічного податку 1995015,00 

01 Міська рада   

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

Влаштування модульної громадської вбиральні+1180000,00 

Оплата послуг з утримання місць поховання в 

с.Задністрянськ+200000,00  

Благоустрій територій по вул.Б.Хмельницького в 

с.Куропатники (облаштування пам’ятника)+40000,00 

+1420000,00 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 

-Утримання вулично-шляхової мережі по вул.В.Стуса, буд.6 

в м.Бурштині+175236,00грн. 

-Утримання вулично-шляхової мережі по вулиці Шевченка в 

с.Куничі +100000,00грн. 

-Утримання вулично-шляхової мережі в 

с.Задністрянськ+200000,00 

+475236,00 

10 Відділ культури і туризму  

1014060 

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших клубних закладів 

придбання будівельних матеріалів для проведення 

ремонтних робіт господарським способом в будинку 

культури с.Насташине 

+49829,00 

1014082 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 

Програма розвитку галузі культури Бурштинської міської 

+49950,00 



територіальної громади на 2022-2024рр» придбання 

будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт 

господарським способом Храму Святого Михаїла в 

с.Насташине 

 За рахунок коштів бюджету розвитку +48000,00 

06 Відділ освіти і науки  

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (Бовшівська гімназія №1+24000,00, 

Задністрянський ліцей+24000,00-покращення матеріально-

технічної бази) 

+48000,00 

   

4.Визначити профіцит за спеціальним фондом Бурштинської міської територіальної  

громади на суму 2043015,00грн. та дефіцит за загальним фондом на суму  2043015,00грн.  

5.Внести зміни в додаток №2 рішення міської ради від 24 грудня 2021 року №01/25-21 

«Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік». 

ГОЛОСУВАЛИ:  

Влаштування модульної громадської вбиральні+1180000,00 

Сенчина Т.М. – «утрим»,  Очкур Г.Й.-«утрим», Рик В.Л.-«утрим», Василащук Н.М. – 

«утрим» 

Всі інші пункти зі змінами 

Сенчина Т.М. – «за»,  ,Очкур Г.Й.-«за», Рик В.Л.-«за», Василащук Н.М. – «за» 

«за» -4чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4654 в новій редакції , окрім п. Влаштування 

модульної громадської вбиральні+1180000,00 та прийняти на черговій сесії. 

 

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

громади на 2022 рік (проект 4633) 

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

рішення та запропонувала доповнити його: 

7.1.Здійснити перерозподіл бюджетних призначень  

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

01 Міська рада   

0110180 

Інша діяльність у сфері державного управління 

Програма «Громадський бюджет (бюджет участі) 

Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки» 

-335000,00  

0110180 

Інша діяльність у сфері державного управління 

Інша діяльність у сфері державного управління 

Програма фінансового забезпечення 

представницьких витрат та інших видатків, 

пов’язаних з діяльністю Бурштинської міської 

ради на 2021-2025 роки 

-26338,00  

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

Придбання продукції для проведення очистки 

стінок та дна басейну 

+26338,00  

0118240 

Заходи та роботи з територіальної оборони 

«Програма фінансування мобілізаційних заходів 

населення та заходів з територіальної оборони на 

2021-2023роки»(придбання позашляховика (4х4) 

для перевезення особового складу та технічних 

засобів)+300000,00, придбання паливо-

+35000,00 +300000,00 



мастильних матеріалів+35000,00 

0113131 

Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної 

програми `Молодь України` 

Програма “Розвитку та підтримки молодіжної 

політики і національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 років” 

-28050,00  

0113140 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи) 

Програма «Оздоровлення і відпочинку дітей та 

учнівської молоді Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки» 

-62785,00  

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» 

-153165,00  

0115062 

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні  

Програма фінансової підтримки громадської 

організації «Бурштинська міська федерація 

футболу» на 2022 рік  

-56000,00  

0115062 

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні 

Програма розвитку та фінансової підтримки 

Громадської організації «Футбольний клуб 

«Бурштин» на 2022 рік 

+300000,00  

0118240 

 

Заходи та роботи з територіальної оборони 

«Програма фінансування мобілізаційних заходів 

населення та заходів з територіальної оборони на 

2021-2023роки» 

-175000,00 +140000,00 

0118220 

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення 

«Програма фінансування мобілізаційних заходів 

населення та заходів з територіальної оборони на 

2021-2023роки» 

+35000,00  

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

440000,00грн.  

8.Зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0118240 Заходи та роботи з 

територіальної оборони «Програма фінансування мобілізаційних заходів населення та 

заходів з територіальної оборони на 2021-2023роки» на суму 10000,00грн 

9.Врахувати в складі доходів загального фонду субвенцію з обласного бюджету за ККД 

41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 460000,00грн. та спрямувати 

міській раді за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на утримання вулично-

шляхової мережі по вул.Зелена в с.Дем’янів. 

10.Виділити матеріальну допомогу у сумі 22130,00грн. Угрин-Лисоконь Наталії 

Богданівні  та 10000,00грн. Фітель Анжеліці Георгіївні для лікування дитини Фітель Юрія 



Івановича відповідно до поданих документів. 

ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М. – «за»,  ,Очкур Г.Й.-«за», Рик В.Л.-«за», Василащук Н.М. – 

«за» 

«за» -4чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4633 зі змінами та прийняти на черговій сесії. 

 

3.СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Бурштинської міської територіальної громади 

(проект 4541) 

ДОПОВІДАВ: Начальник юридичного відділу М.Михайлишин , яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: Рик В.Л. та запропонував доповнити проект рішення, а саме: ст.30 

доповнити частиною 8 такого змісту: «Щоквартально, міський голова чи , за його 

дорученням, заступник міського голови проводить спільно з старостами із залученням 

депутатів та секретаря міської ради, зустрічі з жителями населених пунктів з метою 

вивчення та вирішення поточних потреб». 

ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М. – «за»,  Очкур Г.Й.-«за», Рик В.Л.-«за», Василащук Н.М. – 

«за» 

«за» -4чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4541 з доповненням та прийняти на черговій 

сесії. 

 

4.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 (проект 4634) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу економіки М.Назар , яка ознайомила з проектом 

рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М. – «за»,  ,Очкур Г.Й.-«за», Рик В.Л.-«за», Василащук Н.М. – 

«за» 

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

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4634 та прийняти на черговій сесії. 

 

5.СЛУХАЛИ: Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки Громадської 

організації «Футбольний клуб «Бурштин» на 2022 рік. (проект 4635) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу молоді і спорту М.Козар , яка ознайомила з проектом 

рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М. – «за»,  Очкур Г.Й.-«за», Рик В.Л.-«за», Василащук Н.М. – 

«за» 

«за» -4чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4635 та прийняти на черговій сесії 

 

 

6.СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення міської ради від 26.08.2022 № 16/37-22 «Про 

внесення змін в Програму про дольову участь співвласників у поточному та капітальному 

ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської міської територіальної громади на 

2022 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2021 № 09/25-21» (проект 4646) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу ЖКГ І.Герт , яка ознайомила з проектом рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М. – «за»,  Очкур Г.Й.-«за», Рик В.Л.-«за», Василащук Н.М. – 

«за» 

«за» -4чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4646 та прийняти на черговій сесії. 

 

7.СЛУХАЛИ: Про прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду та про 

внесення в Перелік першого типу об’єктів комунального майна Бурштинської міської 

територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні (проект 4655) 



ДОПОВІДАВ: Начальник відділу ЖКГ І.Герт , яка ознайомила з проектом рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ; 

П.1 пп.2, п.2 пп.2. 

 Сенчина Т.М. – «за», Очкур Г.Й.-«за», Рик В.Л.-«за», Василащук Н.М. – «за» 

«за» -4чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

П.1 пп.1, п.2 пп.1 

Сенчина Т.М. – «утрим», Очкур Г.Й.-«утрим», Рик В.Л.-«утрим», Василащук Н.М. – 

«утрим» 

«за» -0чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 4 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4655 у частині П.1 пп.2, п.2 пп.2. та прийняти 

на черговій сесії. 

 

8.СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення міської ради від 30.09.2021 № 18/19-21 «Про 

надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на списання основних 

засобів» (проект 4647) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу ЖКГ І.Герт , яка ознайомила з проектом рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М. – «утрим»,  Очкур Г.Й.-«утрим», Рик В.Л.-«за», 

Василащук Н.М. – «утрим» 

«за» -1чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 3 чол 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

 

9.СЛУХАЛИ: Про списання та зняття з балансу Бурштинської міської ради основних 

засобів, який є комунальною власністю Бурштинської міської територіальної громади 

(проект 4648) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу ЖКГ І.Герт , яка ознайомила з проектом рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М. – «за»,  Очкур Г.Й.-«за», Рик В.Л.-«утрим», Василащук 

Н.М. – «за» 

«за» -3чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 1 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4648 та прийняти на черговій сесії. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та баланс Бурштинської 

міської ради нерухомого майна АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (проект 4659) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу ЖКГ І.Герт , яка ознайомила з проектом рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М. – «за»,  Очкур Г.Й.-«за», Рик В.Л.-«за», Василащук Н.М. – 

«за» 

«за» -4чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4659 при умові підписання актів-передачі 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  

 

 

 

 


