
ПРОТОКОЛ 

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

 Від «29 березня 2022 р.                                                                                                      №5 

 

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

Відсутні: Очкур Г.Й. 

Запрошені: Петровська О. 
 

Порядок денний 

Розгляд проєктів: 4084,4083,4087 
 
 

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

2022 рік(проєкт 4084) 

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

рішення та запропонувала доповнити його: 

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    

0115062 Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні  

Програма фінансової підтримки Дитячо-

юнацького футбольного клубу «Бурштин» на 

2022 – 2024 роки-32000,00грн. 

Програма фінансової підтримки громадської 

організації «Федерація вільної боротьби міста 

Бурштин» на 2022 рік-64000,00 

Програма фінансової підтримки громадської 

організації «Бурштинська міська федерація 

футболу» на 2022 рік-104000,00 

-200000,00  

 Відділ соціального захисту населення   

0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 

 «Програма підтримки сімей загиблих, 

постраждалих учасників Революції Гідності, 

учасників бойових дій, осіб які перебувають чи 

перебували у складі добровольчих формувань, що 

утворилися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності 

України, та інших громадян, які залучалися і 

брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції в районах її проведення, чи у здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

50000,00  



областях, забезпеченні їх здійснення 

Бурштинської міської територіальної громади на 

період 2022-2026 років» 

0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 

Програма соціального захисту населення на 2022-

2026 роки Бурштинської територіальної громади” 

(Забезпечення продуктами харчування та питною 

водою внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб у тимчасових пунктах 

проживання та місцях тимчасового перебування) 

+250000,00  

 Відділ культури   

1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 

Програма розвитку галузі культури Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2023 

-100000,00  

 ВСЬОГО 0,00  
ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Рик В.Л. «за», Король О. «за» 

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

ВИСТУПИЛИ: Начальник відділу економіки та промисловості М.Назар, яка запропонувала 

доповнити проект рішення переліком та обсягів закупівель товарів,робіт і послуг, що необхідно 

здійснити для забезпечення потреб Бурштинської ТГ згідно з додатком. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

п.1,2,3,5,7,8,10,11,12 

Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за»,  Рик В.Л. «за», Король О. «за» 

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

П.4,6,9 

Сенчина Т.М.-«утрим», Василащук Н.М.-«утрим»,  Рик В.Л. «утрим», Король О. «утрим» 

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

ВИРІШИЛИ: Доповнити проект рішення згідно з п.1. та п.2. «Перелік та обсяг закупівель 

товарів,робіт і послуг, що необхідно здійснити для забезпечення потреб Бурштинської ТГ згідно з 

додатком» погодити перелік п.1,2,3,5,7,8,10,11,12. Не погоджено П.4,6,9. 

 

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала погодити 

проєкт рішення зі змінами та прийняти на  позачерговій  сесії. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про цільовий фонд на підтримку Збройних Сил 

України та територіальної оборони бюджету Бурштинської міської територіальної громади 

(проєкт 4083) 

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

рішення. 

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала погодити 

проєкт рішення та прийняти на  позачерговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення та прийняти на  позачерговій  сесії. 

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

Король О. «за» 

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

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2021р. № 04/22-21 

«Програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, 

учасників бойових дій, осіб які перебувають чи перебували у складі добровольчих 

формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції в районах її проведення, чи у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 



Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення 

Бурштинської міської територіальної громади на період 2022-2026 років»(проєкт4087) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу соціального захисту населення С.Коцур, яка ознайомила з 

проектом рішення та запропонувала доповнити його: 

П.17 «Відшкодування витрат організаціям, підприємствам, що надають ритуальні послуги 

на поховання загиблим у період воєнного стану. 

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала погодити 

проєкт рішення з доповненням та прийняти на  позачерговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення з доповненням та прийняти на  позачерговій  сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Рик В.Л. «за», Король О. «за» 

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

РІЗНЕ: 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень 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 та промисловості М.Назар, яка ознайомила зі 

змінами до ПСЕР: 

- зняти з п. Виправлення профілю доріг автогрейдером по м.Бурштин - -73180,0 

направити на п. Виправлення профілю доріг автогрейдером по м.Бурштин, с.Коростовичі, 

с.Куропатники – 21522,0 грн. 

п. Виправлення профілю доріг автогрейдером с.Слобода, с.Озеряни – 15068,0 грн. 

п. Виправлення профілю доріг автогрейдером с.Демянів, с.Вигівка, с.Насташине, 

с.Куничі, с.Юнашків – 36590,0 грн. 

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала погодити 

запропоновані зміни.  

ВИРІШИЛИ: погодити запропоновані зміни. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Рик В.Л. «за», Король О. «за» 

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

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2021р. № 05/22-21  «Про 

затвердження Програми соціального захисту населення на 2022-2026 роки Бурштинської 

територіальної громади” 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу соціального захисту населення, яка запропонувала 

доповнити програму: 

п.22. Забезпечення продуктами харчування та питною водою внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб у тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового 

перебування.  

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала погодити 

запропоновані зміни.  

ВИРІШИЛИ: погодити запропоновані зміни. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Рик В.Л. «за», Король О. «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 

 

Секретар комісії                        Наталія ВАСИЛАЩУК 


