
ПРОТОКОЛ 

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

 Від « 22» грудня 2021 р.                                                                                                      №32 

 

На засіданні присутні депутати міської ради:_Сенчина Т.М.,  Василащук Н.М., Очкур 
Г.Й.,  Король О.М, Рик В.Л. 

Відсутні:  

Запрошені: Петровська О. 
Порядок денний 

Розгляд проєктів:  
 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади 

на 2021 рік.  

ДОПОВІДАВ: Начальник фінансового відділу О.Петровська, яка ознайомила зі змінами  

до бюджету. 

1.Здійснити перерозподіл загального фонду дохідної частини бюджету: 

  Код Назва податку                                                           Зміни (+,-) 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 130 000,0 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб -130 000,0 

ВСЬОГО   0,0 

2.Врахувати в доходах спеціального фонду бюджету субвенцію з місцевого 

бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню 

згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості 

теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого 

водопостачання і водовідведення" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  

за ККД 41052900 в сумі 10248088,00 та спрямувати фінансовому відділу за КПКВКМБ 

3716072 «Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню 

згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості 

теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого 

водопостачання і водовідведення" за рахунок субвенції з державного бюджету». 

3.Зменшити обсяг субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету за ККД 41051400 на суму 137200,00грн. та відповідно по 

відділу освіти і науки за КПКВКМБ 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам». 

4.Відповідно до звернень розпорядників коштів здійснити перерозподіл бюджетних 

призначень: 

КПКВК

МБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й 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 рад -10895,68 

 

0110180 
Інша діяльність у сфері державного управління 

Програми фінансового забезпечення +19847,10 

 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1730-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1730-19


представницьких витрат та інших видатків, 

пов’язаних з діяльністю Бурштинської міської ради 

на 2021-2025 роки +10000,00 

Програми фінансового забезпечення апарату 

управління Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області на 2021-2025 рр. 

(оздоблювальні роботи приміщення адмінбудинку 

по вул.Січових Стрільців,4)+9847,10 

0112010 
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню(оплата енергоносіїв) -91100,00 

 

0112111 

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги(оплата енергоносіїв) -279,37 

 

0112112 

Первинна медична допомога населенню, що 

надається фельдшерськими, фельдшерсько-

акушерськими пунктами(оплата енергоносіїв) 

-1658,41 

 

 

0112113 

Первинна медична допомога населенню, що 

надається амбулаторно-поліклінічними закладами 

(відділеннями) (оплата енергоносіїв) -26038,97 

 

0112142 
Програми і централізовані заходи боротьби з 

туберкульозом -10740,09 

 

0112143 
Програми і централізовані заходи профілактики 

ВІЛ-інфекції/СНІДу -11001,30 

 

0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я -74258,20  

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”) -5500,00 

 

0113242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення (Програма соціального 

захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування,захисту їх 

житлових прав, попередження дитячої 

бездоглядності та безпритульності на 2021-2025 

роки Бурштинської міської територіальної громади) -534,00 

 

0116013 
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства -153327,00 

 

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, установ 

та організацій, що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні послуги +4962,68 

 

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, установ 

та організацій, що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні послуги(Програма 

фінансової підтримки комунального підприємства 

«Житловик» на 2021 рік, оплата електроенергії) +150000,00 

 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів  

(оплата електроненергії-71487,15грн. 

поточний ремонт вуличного освiтлення с. Новий 

Мартинiв+29450,00грн. 

поточний ремонт вуличного освiтлення с.Рiздвяни, 

с. Ст.Мартинiв+17800,00грн. +137086,85 

 



поточний ремонт вуличного освiтлення в с. 

Бовшiв+29000,00грн. 

влаштування 4-х опор на алеї 

Шептицького+35624,00грн. 

Програми благоустрою та розвитку комунального 

господарства міста Бурштин і села Вигівка на 2020-

2022 роки(оплата праці з нарахуваннями ) 

+96700,00грн. 

0116090 

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства  

(Програма співфінансування заходів із заміни вікон 

та дверей у багатоквартирних будинках 

Бурштинської міської територіальної громади на 

2021 рік-63892,81грн. 

Програма про дольову участь співвласників у 

поточному та капітальному ремонтах 

багатоквартирних будинків Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021 рік-50792,19грн. -114685,00 

 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету (Поточний дрібний ремонт 

вул.Стуса (на ділянці від вул.Коновальця до 

вул.Данила Галицького в м.Бурштин, Бурштинської 

територіальної громади Івано-Франківської області  

) +505100,00 

 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету -107494,00 

+107494,00 

0117693 

Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 

(Програми залучення інвестицій в економіку 

Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки)  

-34428,00 

 

0118110 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха(цільова 

соціальна програма розвитку цивільного захисту 

Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки) -7609,40 

 

0118220 

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення (Програми фінансування 

мобілізаційних заходів населення та заходів з 

територіальної оборони на 2021-2023 роки) -345,00 

 

0118340 
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів  

12800,00 

 Відділ освіти і науки   

0610160 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах +55128,31 

 

0611010 Надання дошкільної освіти +122914,01  

0611021 
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти -120739,91 

 

0611141 
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти +27471,76 

 

0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти +27704,60  



 Відділ культури   

1018340 
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів  

37000,00 

 Фінансовий відділ   

3718600 Обслуговування місцевого боргу -60000,00  

3718710 Резервний фонд місцевого бюджету -299874,98  

3719800 

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів -27200,00 

-49800,00 

 РАЗОМ -73066,00 +73066,00 

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

73066,00грн. 

5.Зменшити призначення по програмі співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік на 

суму 49900,00грн. та спрямувати на оплату послуг з «Проведення сертифікації 

енергетичної ефективності будівлі» 

6.Залишок коштів освітньої субвенції , що склався станом на 01.01.2021 року у сумі 

57777,32грн. спрямувати відділу освіти і науки на виплату заробітної плати педагогічним 

працівникам за КПКВКМБ 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією» . 

7.Уповоноважити КП «Житловик» на виконання заходів з місцевого фонду 

навколишнього природного середовища  по Бурштинській міській територіальній громаді 

на 2021 рік за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів», 

а саме: «Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що 

використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах: 

електродвигун 90 кВт до вітродувки ВР-106-60-1,6 (аварійна для КП «Житловик») на суму 

57444,00грн. 

8.Делегувати повноваження КП «Еко-сервіс Бурштинської міської ради» на виконання 

Програми благоустрою та розвитку комунального господарства  міста Бурштин та села 

Вигівка на 2020-2022 роки»  на здійснення заходів «Придбання ялинки новорічної» та 

збільшити призначення за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» на суму 3400,00грн. при цьому зменшити призначення по міській раді за 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів». 

9.Внести зміни в рішення міської ради від 25 листопада 2021 року №01/22-21 «Про 

внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік»,а 

саме в п.1.3. за КПКВКМБ 0112010 назву об’єкту викласти в новій редакції: «Придбання 

конструкцій та конструкційних матеріалів, допоміжної будівельної продукції (крім 

електроапаратури) для Бурштинського КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області в м.Бурштин Івано-Франківської 

області». 

10.Внести зміни в рішення міської ради: від 20 серпня 2021 року №01/17-21 «Про 

здійснення запозичення до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 

2021 рік», від 30 вересня 2021 року №03/19-21 «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 20 серпня 2021 № 01/17-21 «Про здійснення запозичення до бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік»», а саме ; слова «частиною 

третьою статті 43» замінити на «підпунктом 27 пункту 1 статті 26». 

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», Король О.М.«за», 

Рик В.Л.«за» 



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

2. 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.  

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу економіки  М.Назар, яка ознайомила зі змінами  до 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку: 

1.1. Поточний ремонт доріг - -49532,00 грн. 

1.2. Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шевченка на території с.Бовшів 

Бурштинської міської ради - + 49`532.00  

 2.1. Капремонт доріг, розробка робочих проектів, їх експертиза та коригування - -8526,0 

грн. 

 2.2.Авторський нагляд по об'єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття 

вул.Проектна (від І.Франка до Д.Галицького) в м.Бурштин - +8`526.0 грн. 

3.1. Експертна оцінка і технічний огляд ліфтів - -31721,0 грн. 

3.2  Експертна оцінка комунального  майна  - -3903,0 грн. 

3.3. Влаштування 4-х опор по Алеї Шептицького в м.Бурштин - +35`624.00 грн. 

4.1. Послуга з проведення сертифікації енергетичної ефективності будівлі по вул.Січових 

Стрільців, буд.1, буд.9 - +49900,0 грн. 

5.1. Запуск та обслуговування міського фонтану - -46800,0 грн. 

5.2. Поточний ремонт вуличного освітлення в с.Різдв'яни, с.Старий Мартинів - +17`800.0 

грн.  

5.3. Поточний ремонт вуличного освітлення с. Бовшів – + 29000,0 грн. 

6.1. Обслуговування ковзанки в районі вул.Коновальця, Стефаника в м.Бурштин - -30000,0 

Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі по об’єктах - -18806,0 

Заміна аварійних ділянок тепломереж по об'єктах - -65192,0 

Підсипка дороги на новому кладовищі -  -82115,0 

Запуск та обслуговування міського фонтану - -2887,0 

6.2. Організація і здійснення робіт зі створенням тематичних світлодіодних інсталяцій на 

тему "Екологічне збереження довкілля, тваринного і рослинного світу": установлення 

світлодіодної декорації - +199000,0 грн. 

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала погодити 

запропоновані зміни до програми соціально-економічного та культурного розвитку та 

прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити запропоновані зміни до програми соціально-економічного та 

культурного розвитку та прийняти на  черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М.«за», 

Рик В.Л.«за» 

 

 

Голова комісії з питань фінансів, бюджету,  

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва                                            Тетяна Сенчина 

 

Секретар комісії         Наталія Василащук 


