
ПРОТОКОЛ 

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

 Від «13» грудня 2021 р.                                                                                                №29 

 

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

Відсутні: Рик В.Л. 

Запрошені: Петровська О.,  
Порядок денний 

Розгляд проєктів: 3484 

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

2021 рік.(проєкт3484) 

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

рішення та запропонувала доповнити його: 

3.Врахувати в складі доходів загального фонду бюджету іншу субвенцію за ККД 41053900 з 

бюджету Дубовецької сільської територіальної громади в сумі 800000,00грн. та спрямувати на 

соціально-економічний розвиток міській раді для Поточного дрібного ремонту вул.Данила 

Галицького(на ділянці від вул.Проектна до повороту вул.Стуса) в м.Бурштин, Бурштинської 

територіальної громади, Івано-Франківської області за КПКВКМБ 0117370 «Реалізація інших 

заходів щодо соціально-економічного розвитку територій». 

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

КПКВК

МБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

сума,грн. 

 Міська рада   

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

Поточний дрібний ремонт вул.Данила Галицького(на 

ділянці від вул.Проектна до повороту вул.Стуса)в 

м.Бурштин, Бурштинської територіальної громади, 

Івано-Франківської області -800000,00 

 

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, установ 

та організацій, що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні послуги(оплата праці з 

нарахуваннями) +800000,00 

 

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 +452416,14 

 

 Відділ соціального захисту населення    

0810160 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах 

 -102196,26 

 

0813032 

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 

послуг зв`язку 

 -17298,83 

 

0813160 

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, -370,27 

 



які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги 

0813180 

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і 

праці, військової служби, органів внутрішніх справ та 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг -71102,86 

 

0813241 
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення -21900,80 
 

 Відділ культури   

1010160 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах +14168,87 

 

1011080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами +21725,10  

1014030 Забезпечення діяльності бібліотек -131751,09  

1014040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок -5679,19  

1014060 
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів -86434,05 
 

1014081 
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва +7313,67 
 

1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -10909,00  

 Фінансовий відділ   

3710160 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах +39695,59 

 

3718710 Резервний фонд місцевого бюджету -87677,02  

 ВСЬОГО 0,00  
 

6. Зменшити дохідну частину спеціального фонду на суму 250025,00 грн. 

  Код Назва податку                                   Зміни (+,-

) 

33010100 

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 

які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 25 830,0 

33010200 

Кошти від продажу прав на земельні ділянки 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та прав на земельні 

ділянки, які знаходяться на території Автономної 

Республіки Крим -275 855,0 

ВСЬОГО   -250 025,0 

 

та відповідно видаткову частину за КПК КВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти»  на суму 250025,00 грн. 

7. Зменшити обсяг субвенції «Інші субвенції місцевим бюджетам » за ККД 41053900 по 

загальному фонду на суму 56000,00грн.  та відповідно по відділу соціального захисту населення: 

За КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» по 

 додаткових виплатах ветеранам ОУН-УПА  -31000,00 грн. 

За КПКВКМБ 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни» - 25000,00 грн. 

8.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. зменшити 

надходження по загальному фонду на суму 20000,00 та відповідно збільшити по спеціальному 

фонду, видатки на «Придбання комп’ютера та принтера  для Бурштинської міської бібліотеки для 

дітей  перенести з загального фонду до спеціального.  

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала погодити 



проєкт рішення  із запропонованими  змінами та затвердити на черговій сесії.        

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення з запропонованими змінами та прийняти на  черговій  сесії. 

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

«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                                                                                                                                                                                                 


