
ПРОТОКОЛ 

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

 

 Від « 04» червня 2021 р.                                                                                                      №9 

 

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

Відсутні: Рик В.Л. 

Запрошені: Петровська О.І.,  Іванюк Р.С. 

 

Порядок денний 

Розгляд проєктів: 2772 
 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021 рік (проект 2772). 

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

рішення та запропонувала внести зміни  та доповнити його: 

П.2 викласти в новій редакції: 

2.Відповідно до рішення міської ради «Про внесення змін в перелік природоохоронних 

заходів фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській 

раді на 2021 рік» внести зміни до спеціального фонду бюджету: 

2.1.По міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів» зменшити бюджетні призначення на суму 1 427 577,00грн. 

2.2.По фінансовому відділу: 

2.2.1.за КПКВКМБ 3719740 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

природоохоронних заходів» збільшити бюджетні призначення на суму 847264,00грн.: 

- для надання субвенції обласному бюджету для влаштування зовнішніх каналізаційних 

мереж і споруд на них для реалізації проекту «Амбулаторія монопрактики сімейної 

медицини по вулиці Шевченка с.Старий Мартинів Галицького району нове будівництво» 

в сумі 247264,00грн. 

-для надання субвенції бюджету Галицької міської територіальної громади для заходів з 

озеленення території Блюдниківської амбулаторії Галицького територіального центру 

надання соціальних послуг в селі Блюдники, вул.Галицька,18а, Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області в сумі 600000,00грн. 

2.2.2.за КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» для проведення 

ресурсозберігаючих заходів з утеплення приміщення пожежної в м.Бурштин Івано-

Франківської області 49800,00грн. 

2.3.По відділу культури і туризму за КПКВКМБ 1018340«Природоохоронні заходи за 

рахунок цільових фондів» збільшити  на суму 285265,00грн. 

2.4.По відділу освіти і науки за КПКВКМБ 0618340«Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів» збільшити  на суму 245248,00грн. 
 

ДОПОВНИТИ 

 

п.4.Відповідно до ст.22 Бюджетного кодексу України, рішення міської ради від 21 травня 

2021 року №35/12-21 «Про внесення  змін в Перелік природоохоронних заходів з 

місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській 



міській раді на 2021 рік»: 

Уповоноважити КП «Житловик» на виконання наступних заходів з місцевого фонду 

навколишнього природного середовища  по Бурштинській міській територіальній громаді 

на 2021 рік за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів»: 

4.1. Розроблення технології, організація виробництва та застосування матеріалів, 

використання методів та впровадження технологій, що забезпечують запобігання 

виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного 

повітря: проведення ресурсозберігаючих заходів по аварійній заміні трубопроводів 

тепломережі на попередньо ізольовані труби по вулиці Шухевича до теплового пункту в 

м. Бурштин Івано-Франківської області-987000,00грн. 

4.2. Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в 

комунальному господарстві: 

- ремонт вітродувки ВР-106-60-1,6-170000,00грн. 

- аварійна заміна компресорного блоку ВР-106-60-1,6-465396,00грн. 

- відновлення приймального резервуару побутових відходів КНС №2-245782,00грн. 

4.3. Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них: монтаж каналізаційного 

насосного агрегату ТМЦ 125/500 на КНС №2 (аварійний) з використанням запірної 

арматури та інших комплектуючих матеріалів 70000,00грн. 

4.4.Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи 

припинення забруднення підземних і поверхневих вод по вулицях Липовій, Енергетиків, 

Шухевича в місті Бурштин 49656,00 грн. 
 

5.Врахувати в доходах  загального фонду бюджету: 

5.1.Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій за ККД 41034500 та спрямувати 

міській раді для «Придбання медичного обладнання, а саме: 

шприцевий насос (дозатор) — 6 од., монітор пацієнта — 2 од. 

для комунального некомерційного підприємства ―Бурштинська центральна міська 

лікарня‖ Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (Івано-Франківська 

область, м. Бурштин, вул. Р. Шухевича, 18).  в сумі 310000,00грн.  

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

310000,00грн. 

5.2.Іншу субвенцію за ККД 41053900 в сумі 12000,00грн. та спрямувати відділу 

соціального захисту населення за КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення» для додаткових виплат бійцям-добровольцям, які 

брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході 

України. 

 

6.Відповідно до звернень розпорядників коштів  внести зміни до бюджету по міській раді 

за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма про 

Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень на 2021-2025 роки)  

збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 21857,14грн.  

 

7. Частину вільного залишку коштів загального фонду , що склався станом на 01.01.2021 

року у сумі 28000,00грн. спрямувати міській раді за КПКВКМБ 0116030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» для придбання та встановлення дитячого ігрового 

майданчика по вул.Шухевича в м.Бурштин. 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 

28000,00грн. 

 

 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 



запропонувала погодити проект рішення №2772 зі змінами  і прийняти на черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2772 зі  змінами і прийняти на черговій  сесії . 

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

Г.Й..-  «за»,  

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

 
 

 

Голова комісії з питань фінансів, бюджету,  

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва                                            Тетяна Сенчина 

 


