
 

 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                        

Від  11.09.2020                  м. Бурштин                                           № 355 

 
 

Про утворення робочої групи 

з питань формування проєкту 

рішення ради про бюджет Бурштинської 

міської територіальної громади 

на 2021 рік та прогнозу бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади 

на 2022-2023 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 проєкту рішення ради про бюджет 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021 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 

ради� 

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 

 

2.Затвердити Положення про робочу групу з питань формування проекту рішення  

ради про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік  та прогнозу на 

2022 та 2023 роки  згідно з додатком. 

3.Розпорядження №556 від  06.09.2019 року  «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» вважати таким, що втратило 

чинність. 

3.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови Володимира Гулика . 

 

 

 

 

Міський голова              Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 


