
ПРОТОКОЛ 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва  

 Від «07 лютого 2023 р.                                                                                                      №3 
 
На засіданні присутні депутати міської ради:_Сенчина Т.М.,  Король О.М. , Рик В.Л. 
Відсутні: Василащук Н.М., Очкур Г.Й., 
Запрошені: Петровська О. Івасюк Л.Р 

 

Порядок денний 

Розгляд проєктів:4939,  
 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2023 

рік. 

ДОПОВІДАВ: начальник фінансового відділу О.Петровська , яка запропонувала внести наступні 

зміни до бюджету: 
1.Врахувати в складі доходів загального фонду Субвенцію з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету за ККД 41051200 в сумі 191000,00грн. та спрямувати відділу освіти і науки за 

КПКВКМБ  0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами». 

2.Здійснити перерозподіл: 

 по «Програмі  підтримки Збройних Сил України на 2022-2024 роки», а саме: зменшити 

бюджетні призначення по міській раді за КПКВКМБ 0118240 «Заходи та роботи з територіальної 

оборони » на суму 486000,00грн.та відповідно збільшити по фінансовому відділу за  КПКВКМБ 

3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів» для надання субвенції військовій частині №1241 Національної гвардії 

України(на розвиток та удосконалення навчально – матеріальної та технічної бази) 

по «Програмі фінансового забезпечення апарату управління» (генератор), а саме: зменшити 

бюджетні призначення по міській раді за КПКВКМБ 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 » на суму 350 010,00грн. та відповідно 

збільшити по відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків  на суму 318 873,00 за  КПКВКМБ 1014082 

«Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на виконання заходів  комплексної Програми розвитку 

галузі культури Бурштинської міської територіальної громади на 2022-2024рр. для співфінансування 

проекту «Нове будівництво оглядової вежі в релігійно –історичному центрі «Гора над Дністром» в с. 

Новий Мартинів. 

3.Зменшити бюджетні призначення по розпоряднику «Відділ соціального захисту населення» 

за КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на суму 

100000,00грн. та збільшити по розпоряднику «Відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків» за 

КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на суму 100000,00грн. для 

виготовлення та встановлення анотацій них дошок, металічних конструкцій, банерів та іншої 

державної символіки для увіковічення пам’яті загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України. 

4.Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку по КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» за КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я» 

на суму 515980,00грн., а саме: «Виконання робіт по благоустрою прибудинкової території 

інфекційного корпусу Г-1 по вулиці Шухевича,15 місто Бурштин»+396000,00грн., «Придбання клітки 

для підвісної слінг-терапії з реабілітації та набору аксесуарів до неї»+119980,00грн. 

ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М..-«за» , Король О.М. «за», Рик В.Л. «за»,  

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

ВИРІШИЛИ: Погодити запропоновані зміни 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 


