
ПРОТОКОЛ 

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

 Від « 28» жовтня 2021 р.                                                                                                      №21 

 

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.Внести зміни до бюджету  по розпорядниках коштів: 
 

КПКВКМ

Б Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

сума,грн. 

  Міська рада   

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного управління 

(Програми фінансового забезпечення апарату 

управління Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області на 2021-2025 рр. Придбання 

електронної системи документообігу) -79788,24 

 

 

0116015 

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації 

ліфтів(експертна оцінка і технічний огляд ліфтів) 

+63401,00 

 

 

 

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, установ 

та організацій, що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні послуги (Програма 

фінансової підтримки комунальних підприємств  

Бурштинської міської ради на 2021: надання 

фінансової підтримки ПЖКГ с.Задністрянське 

6015,71грн.(нарахування на заробітну плату) +6015,71 

 

 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів (послуги 

з наклеювання банерів на біг-борди) +2000,00 

 

 

0118420 

Інші заходи у сфері засобів масової 

інформації(Програма «Відкрите місто-влада для 

людей» створення офіційних сайтів КП 

«Житловик»,КП Еко-сервіс»,КП «ЖЕГ» +8000,00 

 

 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти +371,53 

 

     

2. .Відповідно до рішення міської ради від 30 вересня 2021 року №22/19-21 «Про внесення змін в 

Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік» здійснити перерозподіл коштів між 

розпорядниками: 

2.1.Зменшити призначення по міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за 

рахунок цільових фондів» на суму 595877,00грн.  

2.2.Збільшити призначення по відділу культури за КПКВКМБ1018340 «Природоохоронні заходи 

за рахунок цільових фондів» на суму 595877,00грн.  для фінансування наступних заходів: 



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: 

- Старомартинівського клубу в селі Старий Мартинів, вул. Польова,1,  49943,00грн. 

- Юнашківського клубу в селі Юнашків, вул. І. Кліща,1А, 177540,00грн. 

Заходи з озеленення: 

      -     Старомартинівський клуб в селі Старий Мартинів, вул. Польова,1 49603,00грн. 

-  Церква Преображення Господнього по вул. Шевченка, 69, в селі Сарники 49500,00грн. 

-  Церква Архистратига Михаїла по вул. Центральна, 10, в селі Діброва,49500,00грн. 

-  Церква Зіслання Святого Духа по вул. Шевченка, 29, в селі Бовшів 49959,00грн. 

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 - утеплення фасаду стін Юнашківського клубу по 

вул. І. Кліща, 1, А в с. Юнашків   169832,00грн. 

3.Внести зміни в рішення міської ради від 30 вересня 2021 №01/19-21 «Про внесення змін до 

бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік» , а саме  п.9 вилучити.   

4. за ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» з бюджету Івано-Франківської міської 

територіальної громади  в сумі 2500000,00грн. та спрямувати міській раді на соціально-

економічний розвиток за КПКВКМБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій». 

 

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 


