
ПРОТОКОЛ 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва  

 Від «31» жовтня 2022 р.                                                                                                      №25 
 
На засіданні присутні депутати міської ради: Очкур Г.Й., Рик В.Л., Сенчина Т.М., 
Василащук Н.М. Король О.М. 
Відсутні:  
Запрошені: Петровська О. 
 

Порядок денний 

Розгляд проєктів:  
 

 

1.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 Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік: 
1.Врахувати в складі доходів загального фонду іншу дотацію з місцевого бюджету 

за ККД 41040400 в сумі 55141,17грн. та спрямувати відділу освіти і науки для 
Бурштинського ліцею №2   для  відшкодування видатків по оплаті комунальних послуг , 
що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану за 

КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти». 

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 18000,00грн.(в тому 

числі кошти міського голови 5000,00) та відповідно збільшити за КПКВКМБ 0113242 
«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» +18000,00грн.  

3. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по розпорядниках коштів: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд, 

01 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 

+1220,00  

0116020 Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги 

-1220,00  

0113123 Заходи державної політики з питань сім`ї 

Програма сім’ї,дітей та молоді з інвалідністю на 
2021-2025 

-3000,00  

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» 

+30000,00  



0115062 Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні  
Програма фінансової підтримки дитячо-

юнацького ФК «Бурштин» на 2022 рік 

-27000,00  

0117693 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 
Програма залучення інвестицій в економіку 
Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки 

 -50000,00 

37 Фінансовий відділ   

3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів 
Програма підвищення ефективності роботи 

Управління Державної казначейської служби 
України у Галицькому районі Івано-Франківської 

області 
на 2022-2024 роки 

+50000,00  

При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 
50000,00грн. 

4.Внести зміни в рішення міської раді від 21 жовтня 2022 року №01/39-22 «Про 
внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік »: 

В п.2 за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти» назву об’єкта викласти в такій редакції: «Впровадження 
технологій, що забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи 

усунення факторів забруднення атмосферного повітря: проведення ресурсозберігаючих, 
інноваційних, енергоефективних заходів шляхом будівництва котельні на твердому паливі 

в Задністрянському ліцеї по вул. Шевченка, 1а в с. Задністрянське Івано-Франківського 
району Івано-Франківської області (нове будівництво)»+900000,00грн. 
ГОЛОСУВАЛИ:Сенчина  Т.М. «за», Василащук Н.М.- «за»,Очкур Г.Й.-«за», Рик В.Л.-

«за»,Король О.М. «за» 
«за» -5чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити  запропоновані зміни. 
 
Голова комісії з питань фінансів, бюджету,  

планування соціально – економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробітництва                                    Тетяна СЕНЧИНА 

 
Секретар комісії                         
 

 


