
ПРОТОКОЛ 

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

 Від «09 березня 2022 р.                                                                                                      №4 

 

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

Відсутні:  

Запрошені: Петровська О. 
 

Порядок денний 

Розгляд проєктів:  
 
 

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: 

1.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальн

ий фонд 

сума,грн. 

01 Міська рада    

0110180 

Інша діяльність у сфері державного управління 

Міська цільова програма «Фінансова підтримка 

КП «Капітальне будівництво Бурштинської 

міської ради» на 2022-2024роки +50000,00 

 

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» 

-50000,00  

37 Фінансовий відділ   

3718710 Резервний фонд місцевого бюджету -120000,00  

3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів для 2 ДПРЗ ГУ 

ДСНС України в Івано-Франківській області 

(Комплексна цільову соціальну програму 

розвитку цивільного захисту Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 

роки, придбання запасних частин для пожежних 

автомобілів ) 

+120000,00  

 ВСЬОГО 0,00  
 

 

 

2.Відповідно до рішення міської ради від 25 лютого 2022 року №15/28-22 «Про внесення змін в 

Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього середовища по 

Бурштинській міській територіальній громаді на 2022 рік» здійснити перерозподіл коштів між 

розпорядниками коштів. 



КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Спеціальний 

фонд 

сума,грн. 

01 Міська рада   

0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів -650000,00 

37 Фінансовий відділ  

3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів(Субвенція 2Державному пожежно рятувальному 

загону ГУ ДСНС України в Івано-Франківській областідля 

здійснення природоохоронних заходів відповідно до 

постанови КМУ від 17.09.1996р. №1147) 

+650000,00 

 

3.Врахувати в складі доходів загального фонду субвенцію з місцевого бюджету на закупівлю 

опорними закладами охорони здоров`я послуг щодо проектування та встановлення кисневих 

станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на 

початок бюджетного періоду за ККД 41058400  в сумі 688780,00грн.та спрямувати міській раді для 

КНП «Бурштинська  центральна міська лікарня» за КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна 

стаціонарна медична допомога населенню». При цьому збільшити передачу з загального фонду до 

бюджету розвитку на суму 688780,00грн. 

4.Зменшити обсяг іншої субвенції із місцевого бюджету за ККД 41053900 на суму 2600,00 грн. та 

відповідно зменшити бюджетні призначення по відділу соціального захисту населення за 

КПКВКМБ 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» . 

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала погодити 

зміни до бюджету. 

ВИРІШИЛИ: погодити зміни до бюджету. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за»,  Рик В.Л. «за», 

Король О. «за» 

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

 
 

 

Голова комісії з питань фінансів, бюджету,  

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва                                    Тетяна СЕНЧИНА 

 

Секретар комісії                        Наталія ВАСИЛАЩУК 


