
ПРОТОКОЛ 

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

 Від « 15» листопада 2021 р.                                                                                                №24 

 

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.(проект 3474) 

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

та запропонувала доповнити його : 
1.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету : 

 

КПКВК

МБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальн

ий 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 ради. 

Оплата праці -56987,84 

Оплата природнього газу- 11184,41 +68172,25 

 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного управління 

Програма фінансового забезпечення апарату 

управління -11184,41 

 

 
0118340 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 

  
287165,0 

 

0117693 

Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю 

(Програма «Залучення інвестицій в економіку 

Бурштинської ТГ на 2021-2025 роки »)  

-1000000,0 

 

0115011 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 

з олімпійських видів спорту(Міська цільова соціальна 

програма «Розвитку фізичної культури і спорту 

Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки) -100000,0 

 

 0117130 Здійснення заходів із землеустрою -200000,0  

  Відділ освіти і науки    

 
0611010 

Надання дошкільної освіти 

(оплата праці з нарахуваннями) +346700,0 
 

 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

(оплата праці з нарахуваннями) +806900,0 

 

 
0611141 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 

(оплата праці з нарахуваннями) +146400,0 
 

 

0618340 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 

Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел 

їх забруднення: село Новий Мартинів від  

-283386,0 



Новомартинівського НВК до релігійно-історичного 

центру "Гора над Дністром"   

  Відділ соціального захисту   

 

0810160 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах -56987,84 

 

  Відділ культури   

 

1018340 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 

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: територія церкви Чесного Хреста в місті 

Бурштині (відділ культури на Програму розвитку 

галузі культури Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2023)(в тому числі виготовлення КД)  

-3779,0 

 

  Разом +1000000,00 -1000000,00 

При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 1000000,00грн. 

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала погодити 

проект рішення №3474 зі змінами та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення №3474 зі змінами 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 


