
ПРОТОКОЛ 
 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

                    Від «03 червня 2019 р.                                                  №15 
 

На засіданні    

присутні депутати міської ради:_Рик В.Л., Процик А.С., Сенчина Т.М., Крижалка А.С._ 

Іванюк Р.С.                          

На засіданні відсутні депутати міської ради:   

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

Запрошені: Петровська О.І. 
 

Порядок денний 

 

Розгляд проектів: 1620 

 
1. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до бюджету міста( проект №1620 ) 

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

рішення та запропонувала доповнити його: 

1.Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 300000,0грн., та спрямувати її: 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальний 

фонд 

сума,грн. 

  Міська рада    

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги (Програма фінансової 

підтримки комунального підприємства 

«Житловик» на 2018-2020роки) 300000,00 

 

 

ВИСТУПИЛИ: Рик В.Л. голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, який 

запропонував погодити проект рішення №1620 зі змінами  і прийняти на позачерговій 

сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1620 зі змінами та рекомендувати прийняти 

його на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

1. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін у додаток до «Програми функціонування Центру 

надання адміністративних послуг м.Бурштина на 2019-2020 роки»  

 

ДОПОВІДАВ: Начальник ЦНАПу Кунів І., яка ознайомила зі змінами до «Програми 

функціонування Центру надання адміністративних послуг м.Бурштина на 2019-2020 

роки», а саме доповнити: 

- п. 5.1 – Переміщення каналу конфіденційного зв’язку мережі НСКЗ (30 тис. грн)-



(укладання договору); 

- п. 6.1 – Монтаж, пусконалагоджування охоронної системи сигналізації (системи безпеки) 

(30 тис. грн); 

- п. 7.1 – Перенесення послуг електрозв’язку (150грн)- (укладання угоди); 

- п. 8.1 – Підключення мережі Інтернет (5 тис. грн); 

- п. 14 – Реконструкція нежитлового приміщення аптеки під Центр надання 

адміністративних послуг по вул. С.Стрільців, буд. 15 доповнити сумою  147 426 грн; 

- п. 15 – Придбання та встановлення ролет (тканинних) (40 тис. грн); 

- п. 16 – Придбання та встановлення захисних решіток (грат) (45 тис. грн); 

- п. 17 – Облаштування та придбання обладнання, матеріалів для санвузла в приміщенні 

по вул. С. Стрільців 15 (32 тис. грн). 

- п. 18 – Оплата за здійснення авторського нагляду за роботами по об’єкту «Реконструкція 

нежитлового приміщення аптеки під Центр надання адміністративних послуг  (ЦНАП) по 

вул. С. Стрільців, буд. 15 у м. Бурштин Франківської області (3808 грн); 

- п. 19 –  Підвищення енергоефективності шляхом утеплення зовнішніх стін громадської 

будівлі по вул.С.Стрільців, буд 15, 1 пов. (299 800 грн); 

- п. 20 – Повірка приладів обліку, проведення їх заміни  (6 тис. грн); 

- п.21 – Опорядження цоколя громадської будівлі по вул.С.Стрільців, буд 15. (70 тис. грн).  

 

ВИСТУПИЛИ: Рик В.Л. голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, який 

запропонував погодити зміни до «Програми функціонування Центру надання 

адміністративних послуг м.Бурштина на 2019-2020 роки»  та рекомендувати  начальнику 

ЦНАПу зареєструвати  відповідний  проект рішення . 

ВИРІШИЛИ: погодити зміни до «Програми функціонування Центру надання 

адміністративних послуг м.Бурштина на 2019-2020 роки»  та рекомендувати  начальнику 

ЦНАПу зареєструвати  відповідний  проект рішення . 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

 

 

Голова комісії                                                                            В.Рик 

 

Секретар комісії     

  

 


