
ПРОТОКОЛ 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва  

 Від «22 лютого 2023 р.                                                                                                      №5 
 
На засіданні присутні депутати міської ради:_Сенчина Т.М.,  Король О.М. , Рик В.Л., 
Василащук Н.М., Очкур Г.Й., 
Відсутні:  
Запрошені: Петровська О. , Сачинська Н., Штогрин Я., Матіїшин Г., Козар М., Зорій Т., 
Курман Т., Гудзь Р. , Кицела Н., Копаниця В., Івасюк Л., Драгун І., Іванюк Р., Чуйко В. 

 

Порядок денний 

Розгляд проєктів:4937,4939,4940, 4930,4931,4938,4941,4928,4925,4929,49,4926, 4936, 

4741,4944,4946,4933, різне  

1. СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної громади за 2022 рік 

(проект № 4937) 

Відсутня Василащук Н.М. 
ДОПОВІДАВ: начальник фінансового відділу О.Петровська, яка ознайомила з проектом рішення 

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

 «за» -45 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення № 4937  та прийняти на черговій сесії. 
 

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

рік (проект № 4939) 

Відсутня Василащук Н.М. 
ДОПОВІДАВ: начальник фінансового відділу О.Петровська, яка ознайомила з проектом рішення та 

запропонувала викласти його в новій редакції: 

1.Врахувати в складі доходів загального фонду: 

1.1. 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». 

1.2.Іншу субвенцію з обласного бюджету за кодом доходів 41053900 на суму 350000,00грн. та 

спрямувати міській раді за КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 

з олімпійських видів спорту». 

2.Здійснити перерозподіл бюджетних призначень: 

2.1.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) 

2.2.По «Програмі фінансового забезпечення апарату управління» (придбання генератора), 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. (Внести зміни в рішення міської ради 

№04/43-23 від 27 січня 2023 року «Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2023 рік», а саме: в п.2 суму 1168761,11грн. замінити на 1137614,00грн.  ) 

2.3.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. 

2.4.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. 

2.5.Зменшити призначення за КПКВКМБ 0112143 «Програми і централізовані заходи 

профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу» на суму 27000,00грн. та збільшити за  КПКВКМБ 0112142 

«Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» на 27000,00грн. 

2.6.По Програмі про Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень на 2021-2025 

роки : 

2.6.1.По міській раді: 

- зменшити призначення за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 

управління» на суму 77965,00 грн. 

- збільшити за КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення»+64600,00 грн. 

2.6.2.По відділу освіти і науки збільшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0611021 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на сум 13365,00грн.(для 

Бурштинського ліцею №2 : придбання шкільної дошки для кабінету інформатики 4365,00грн., 

придбання дверей для запасного виходу у приміщенні Бурштинського ліцею № 2  9000,00грн.). 

2.7. По відділу освіти і науки зменшити призначення за КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та 

заходи у сфері освіти» на суму 45705,00грн. та збільшити за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» для 

придбання насоса у Новомартинівській філії Бурштинського ліцею №2 на суму 45705,00грн. При 

цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на сум 45705,00грн.  

2.7. Зменшити призначення за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» по Програмі соціально-економічного розвитку територій Бурштинської міської 

територіальної громади на 2023 рік на суму 470000,00 та збільшити за КПКВКМБ 0116020 

«Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні послуги» для фінансування «Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств Бурштинської міської ради на 2023 рік» для КП «Еко-сервіс»  (заходи з 

утримання територій населених пунктів громади у належному стані:косіння трави)+470000,00грн. 

2.8. За КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» зменшити 

призначення по Програмі соціально-економічного розвитку територій Бурштинської міської 

територіальної громади на 2023 рік на суму 99000,00грн. та спрямувати на фінансування заходів 

Програми надання ритуальних послуг та утримання кладовища в Бурштинській міській територіальній 

громаді на 2021-2025роки. 

3.Частину вільного залишку коштів , що утворився станом на 01.01.2023року у сумі 

802640,20грн. спрямувати: 

 3.1.Відділу освіти і науки (Бовшівська гімназія) за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» для 

оплати праці педагогічних працівників на суму 500000,00грн.. 

3.2.Міській раді для фінансування заходів Програми соціально-економічного розвитку 

територій Бурштинської міської територіальної громади на 2023 рік: 

3.2.1. за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» для 

фінансування Програми забезпечення діяльності ЦНАП Бурштинської міської ради на 2023-2024роки 

(придбання меблів ) на суму 16700,00грн. 

3.2.2.За КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 

194507,20грн., а саме: 

- Благоустрій населених пунктів територія кладовища в с.Юнашків , по вул.Шевченка 

97705,20грн. 

- Утримання місць поховання: територія кладовища по вул.Шевченка  в с.Юнашків 96802,00грн. 

3.2.3.За КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»  на Експлуатаційне утримання вулиць і доріг 

комунальної власності в населених пунктах: по вул.Шевченка в с.Юнашків(на території кладовища) 

38433,00грн. 



3.2.4.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»  для проведення претензійної роботи у сумі 40000,00грн. 

3.3. Міській раді для КП «Еко-сервіс» за КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги» для фінансування «Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Бурштинської 

міської ради на 2023 рік»(придбання прапорів та штилів до прапорів) на суму 13000,00грн. 

4.Залишок коштів спеціального фонду (с/г втрати) на суму 425952,00грн.спрямувати міській 

раді за КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» для фінансування заходів Програми 

у галузі розвитку земельних відносин на території Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки. 

5.Частину залишку коштів спеціального фонду , що надійшли як «Інша субвенція» та утворився 

станом на 01.01.2023 року на суму 2900000,00грн. спрямувати відділу освіти і науки на придбання 

шкільного автобуса (для перевезення дітей) за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», в тому числі 

бюджет розвитку 2900000,00грн. 

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

 «за» - 4 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення № 4939 в новій редакції  та прийняти на черговій сесії. 
 

3. СЛУХАЛИ: Про надання міжбюджетного трансферту бюджету Херсонської міської 

територіальної громади (проект № 4940) 

Відсутня Василащук Н.М. 
ДОПОВІДАВ: начальник фінансового відділу О.Петровська, яка ознайомила з проектом рішення  

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

«за» - 4 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення № 4940  та прийняти на черговій сесії. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства за 2022 рік 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (проект № 4930) 

ДОПОВІДАВ: В.о.директора КНП «Бурштинська ЦМЛ» Сачинська Н.І., яка ознайомила з проектом 

рішення  

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

Н.М. «за»  

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

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення № 4930  та прийняти на черговій сесії. Рекомендували 

співдоповідачем даного проекту заступника директора Бардашевського Р. 
 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження змін №4 фінансового плану підприємства на 2022 рік Комунального 

некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської 

міської ради Івано -Франківської області (проект № 4931) 

ДОПОВІДАВ: В.о.директора КНП «Бурштинська ЦМЛ» Сачинська Н.І., яка ознайомила з проектом 

рішення  

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

Н.М. «за»  

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

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення № 4931  та прийняти на черговій сесії. Рекомендували 

співдоповідачем даного проекту заступника директора Бардашевського Р. 
 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження зміни №1 дофінансового плану підприємства на 2023 рік 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

Бурштинської міської ради Івано -Франківської області (проект № 4938) 

ДОПОВІДАВ: В.о.директора КНП «Бурштинська ЦМЛ» Сачинська Н.І., яка ознайомила з проектом 

рішення  

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

Н.М. «за»  

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

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення № 4938  та прийняти на черговій сесії. Рекомендували 

співдоповідачем даного проекту заступника директора Бардашевського Р. 



 

7. СЛУХАЛИ: Про реалізацію проєкту-переможця дванадцятого обласного конкурсу проєктів та 

програм розвитку місцевого самоврядування (проект № 4941) 

ДОПОВІДАВ: завідувач сектору інвестиційної діяльності та стратегічного розвитку Я.Штогрин, яка 

ознайомила з проектом рішення . 

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

Н.М. «утрим»  

«за» - 4 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 1 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення № 4941  та прийняти на черговій сесії. 
 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників 

Революції Гідності, осіб, які перебували у складі добровольчих формувань, учасників бойовихдій та 

інших громадян, які залучалися та брали безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти 

України, починаючи з 20 лютого 2014 року, на 2022-2026 роки Бурштинської міської територіальної 

громади (проект № 4928) 

ДОПОВІДАВ: завідувач начальника відділу соціального захисту населення Г.Матіїшин, яка 

ознайомила з проектом рішення . 

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

Н.М. «за»  

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

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення № 4928  та прийняти на черговій сесії. 
 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансової підтримки громадської організації 

«Федерація вільної боротьби міста Бурштин» на 2023 рік (проект № 4925) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу молоді і спорту Козар М.С., яка ознайомила з проектом рішення . 

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

Н.М. «за»  

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

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення № 4925  та прийняти на черговій сесії. 
 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми розвитку та фінансової  підтримки Громадської 

організації «Футбольний клуб «Бурштин» на 2023-2025 роки (проект № 4929) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу молоді і спорту Козар М.С., яка ознайомила з проектом рішення . 

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

«за»,Василащук Н.М. «утрим»  

«за» - 3 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 2 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення № 4929  та прийняти на черговій сесії. Рекомендували 

співдоповідачем даного проекту керівника  ГО ФК «Бурштин» Кобеля О. 
 

11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до комплексної Програми розвитку галузі культури Бурштинської 

міської територіальної громади на 2022-2024 (проект № 4927) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Т.Зорій, яка ознайомила з 

проектом рішення . 

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

Н.М. «за»  

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

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення № 4927  та прийняти на черговій сесії. 
 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми підтримки  Збройних Сил України, підрозділів 

Національної гвардії України на 2023-2025 роки (проект № 4926) 

ДОПОВІДАВ: Головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів оборонної 

та мобілізаційної роботи  Р.Гудзь, який ознайомив з проектом рішення . 

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

Н.М. «за»  

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

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення № 4926  та прийняти на черговій сесії. 
 

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення від 26.08.2022р. № 23/37-22 про створення відділу 

«Муніципальна інспекція Бурштинської міської ради» та затвердження Положення про відділ 



«Муніципальна інспекція Бурштинської міської ради» в новій редакції (проект № 4936) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу Муніципальної інспекції Бурштинської міської ради Т. Курман, 

який ознайомив з проектом рішення . 

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

Н.М. «за»  

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

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення № 4936  та прийняти на черговій сесії. Рекомендувати на 

наступне засідання комісії : 

1)підготувати звіт про проведену  роботу з моменту створення; 

2)надати план заходів на 2023 рік.  
 

14. СЛУХАЛИ:  Про створення юридичної особи – виконавчого комітету Бурштинської міської 

ради та затвердження Положення про виконавчий комітет Бурштинської міської ради (проект № 4741) 

ДОПОВІДАВ:   керуюча справами Кицела Н. , яка ознайомила з проектом рішення . 

ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М..-«утрим» ,  Король О.М. «утрим», Рик В.Л. «утрим», ОчкурГ.Й. 

«утрим»,Василащук Н.М. «утрим»  

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

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: Про виконання у 2022 році Програми у галузі розвитку земельних відносин на 

території Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (проект № 4944) 

ДОПОВІДАВ: Начальник земельно-екологічного відділу В.Копаниця, який ознайомив з проектом 

рішення . 

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

Н.М. «за»  

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

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення № 4944  та прийняти на черговій сесії. 
 

16.СЛУХАЛИ: Про затвердження заходів «Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» на 2023 рік (проект № 

4933) 

ДОПОВІДАВ: начальник управління економіки, праці та інвестиційної діяльності Л.Івасюк, яка 

запропонувала внести зміни в проект рішення: 

1.Вилучити п.12 «Косіння трави за територіями -470000,00грн.» 

ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М., яка запропонувала вилучити п.22 «Утримання місць поховання -

99000,00» та спрямувати на виконання заходів Програми надання ритуальних послуг та утримання 

кладовища в Бурштинській міській територіальній громаді на 2021-2025роки. 

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

Н.М. «за». 

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

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення № 4933  зі змінами та прийняти на черговій сесії. 
 

17.РІЗНЕ 

16.СЛУХАЛИ: Про  звернення АМЕР «Прикарпаття», щодо можливості співфінансування реалізації 

проектів «Школа лідерства для молоді» та «Дитяча посмішка» 

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

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

Н.М. «за». 

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

ВИРІШИЛИ: Погодити співфінансування проекту «Школа лідерства для молоді» у сумі 75000,00грн. 

в рамках Програми розвитку малого та середнього підприємництва Бурштинської ТГ на 2022-2025рр. 

Співфінансування проекту  «Дитяча посмішка» розглянути на наступній комісії. 

 

Голова комісії з питань фінансів, бюджету,  

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва                                    Тетяна СЕНЧИНА 
 

Секретар комісії                        Наталія ВАСИЛАЩУК 

 


