
 

 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                        

Від  06.09.2019р.      м. Бурштин              №556 
 

Про утворення робочої групи 

з питань формування проекту 

рішення ради про бюджет міста Бурштин 

на 2020 рік та прогнозу бюджету 

міста на 2021-2022 роки 

та затвердження її складу 

 

Відповідно до статті 28, пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 19 Бюджетного кодексу України та з 

метою упорядкування процесів формування та використання фінансових ресурсів для 

забезпечення завдань та функцій, що здійснююються Бурштинською міською радою 

протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними 

учасниками бюджетного процесу, 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. Створити робочу групу з питань формування проекту міського бюджету  на 

2020 рік (далі— Робоча група) у складі: 

Гулик Володимир Романович - перший заступник міського голови, голова 

робочої групи; 

 

Петровська Ольга Іванівна - начальник фінансового відділу Бурштинської 

міської ради, заступник голови робочої 

групи; 

 

Рик Володимир Любомирович - депутат міської ради, голова постійної комісії 

Бурштинської міської ради з питань бюджету 

та економічного розвитку, заступник голови 

робочої групи; 

Тіцька Оксана Миронівна - завідувач бюджетного сектору фінансового 

відділу Бурштинської міської ради; секретар  

робочої групи; 

Кицела Надія Юліанівна - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Томин Іванна Степанівна - начальник відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради 

Зорій Тетяна Михайлівна - начальник відділу культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків Бурштинської міської 
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ради� 

Мазур Ірина Миколаївна - депутат міської ради, голова постійної комісії 

Бурштинської міської ради з питань 

гуманітарної політики; 

Попик Тарас Дмитрович - депутат міської ради, голова постійної комісії 

Бурштинської міської ради з питань 

будівництва, архітектури; 

Горват Любомир Іванович - депутат міської ради, голова постійної комісії 

Бурштинської міської ради з питань 

законності, правопорядку; 

Назар Марія Степанівна - начальник відділу економіки та 

промисловості Бурштинської міської ради; 

Коцур Світлана Богданівна - начальник відділу соціального захисту 

населення Бурштинської міської ради; 

Копаниця Володимир Михайлович - начальник земельно-екологічного відділу 

Сенчина Тетяна Мирославівна депутат міської ради, голова депутатьської 

фракції «Батьківщина» ; 

Івасюк Леонора Романівна депутат міської ради, голова депутатьської 

фракції «Радикальної партії Олега Ляшка»; 

2. Затвердити Положення про робочу групу з питань формування проекту 

рішення міської ради про бюджет міста на 2020 рік та прогнозу на 2021 та 

2022 роки  згідно з додатком. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Володимира Гулика . 

 

 

 

 

Міський голова              Роксолана Джура 
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Додаток  

до розпорядження міського голови 

від _______2019р. №___ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про робочу групу з питань формування проекту рішення міської ради про 

бюджет міста Бурштин на 2020 рік та прогнозу бюджету на 2021 та 2022 

роки 

 

1. Загальні пположення 

1.1. Робоча група з питань формування проекту рішення ради про бюджет міста Бурштин 

на 2020 рік та прогнозу бюджету на 2021 та 2022 роки (далі – Робоча група) 

утворюється з метою координації робіт, пов’язаних з складанням проекту бюджету 

м.Бурштин на 2020 рік та прогнозу бюджету на 2021 та 2022 роки. 

1.2. Робоча група в своїй діяльності керується Бюджетним кодексом України, чинним 

бюджетним законодавством України, іншими нормативно- правовими актами міської 

ради, а також даним Положенням. 

 

2. Завдання Робочої групи 

2.1 Основним завданням Робочої групи є: 

2.1.1. Розгляд депутатських запитів, запитань, звернень, пов’язаних із складанням 

проекту міського бюджету на 2020 рік та прогнозу бюджету на 2021 та 2022 роки , які 

надійдуть до Робочої групи від депутатів міської ради; 

2.1.2. Направлення депутатських запитів та звернень відповідним головним 

розпорядникам коштів для опрацювання та врахування їх по можливості при формуванні 

бюджетних запитів на 2020 рік. 

3. Повноваження Робочої групи 

3.1. Робоча група має право залучати до робочої групи спеціалістів відповідних 

структурних підрозділів виконавчих органів ради, керівників відділів та секторів міської 

ради. 

4. Склад Робочої групи 

4.1. Робоча група утворюється у складі керівників Робочої групи, заступників керівника 

Робочої групи, секретаря та членів Робочої групи. Персональний склад Робочої групи 

та зміни до нього затверджується розпорядженням міського голови. 



   

4 

 

5. Регламент діяльності Робочої групи 

5.1.Формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться по мірі необхідності. 

5.2. Повідомлення про скликання засідань Робочої групи доводиться секретарем Робочої 

групи до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку. 

5.3. Засідання робочої групи веде керівник Робочої групи, а у разі його відсутності – 

заступник керівника Робочої групи. 

5.4. Підготовку документів, необхідних для розгдяду на засідання Робочої групи, 

здійснює фінансовий відділ. 

5.5. Засідання Робочої групи є правомірним , якщо на ньому присутні більше половини 

представників її кількісного складу. 

5.6. При прийнятті Робочою групою рішень у разі рівного розподілу голосів вирішальним 

є голос головуючого на засіданні Робочої групи. 

5.7. Кожне засідання Робочої групи оформляється протоколом, який підписується 

головою Робочої групи та секретарем. 

Протоколи засідань Робочої групи є обов’язковими до врахування при підготовці 

проекту рішення ради про міський бюджет та додатків до нього в межах реальних 

можливостей бюджету. 

5.8. Всі спірні питання, які виникають протягом роботи Робочої групи, вирішується 

колегіально Робочою групою шляхом відкритого голосування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  

фінансового відділу    Ольга Петровська 
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Перший заступник  

міського голови 

В. Гулик 

______________________ 2019р. 

 

Головний 

спеціаліст юридичного відділу 

міської ради  

М. Михайлишин 

______________________2019 р. 

 

 

Начальник фінансового відділу 

О.Петровська 

______________________2019 р. 

 

 


