
ПРОТОКОЛ 

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

 Від « 17» червня 2021 р.                                                                                                      №10 

 

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

Відсутні:. 

Запрошені: Петровська О.І.,Томин І.С., Назар М.С. 

 

Порядок денний 

Розгляд проєктів: 2769,2770,2771,2815,2816,2742,2794 
 

1. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради на 

списання та утилізацію основних засобів (проект 2769) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділ освіти і науки І.Томин, 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 проект рішення №2769  і прийняти на черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2769 і прийняти на черговій  сесії . 

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

Г.Й..-  «за», Рик В. -«за». 

«за» - 5 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 
 

2. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради на 

списання основних засобів (проект 2770) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділ освіти і науки І.Томин, 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 проект рішення №2770  і прийняти на черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2770 і прийняти на черговій  сесії . 

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

Г.Й..-  «за», Рик В. -«за». 

«за» - 5 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 
 

3. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради на 

списання та утилізацію основних засобів (проект 2771) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділ освіти і науки І.Томин, 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 проект рішення №2771  і прийняти на черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2771 і прийняти на черговій  сесії . 

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

Г.Й..-  «за», Рик В. -«за». 

«за» - 5 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

 



 

4. СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при визначенні 

вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та 

поточного ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що споруджуються за рахунок 

коштів місцевого бюджету та коштів підприємств, установ, організацій, що належать до 

комунальної власності міської територіальної громади (проект 2815) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу економіки і промисловості М.Назар, яка ознайомила з 

проєктом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Василащук Н.М., яка запропонувала встановити розмір кошторисної заробітної плати  

12000,00грн. 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію Василащук Н.М.  і прийняти на черговій  сесії . 

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

Г.Й..-  «за», Рик В. -«за». 

«за» - 5 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 
 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженого рішенням 

міської ради від 11.12.2020 №05/2-20  (проект 2816) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу економіки і промисловості М.Назар, 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 проект рішення №2816  і прийняти на черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2816 і прийняти на черговій  сесії . 

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

Г.Й..-  «за», Рик В. -«за». 

«за» - 5 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 
 

6. СЛУХАЛИ: Про встановлення місцевих податків і зборів в частині податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки на території Бурштинської міської територіальної 

громади  (проект 2742) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу економіки і промисловості М.Назар, яка ознайомила з 

проєктом рішення. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2742 зі змінами  відповідно до додатку 1 і 

прийняти на черговій  сесії . 

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

Г.Й..-  «за», Рик В. -«за». 

«за» - 5 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 
 

7. СЛУХАЛИ: Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2020-2021 

навчальний рік (проект 2794) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділ освіти і науки І.Томин, 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 проект рішення №2794  і прийняти на черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2794 і прийняти на черговій  сесії . 

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

Г.Й..-  «за», Рик В. -«за». 

«за» - 5 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 

 


