
ПРОТОКОЛ 

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

 Від « 18» серпня 2021 р.                                                                                                      №15 

 

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

Відсутні: Василащук Н.М., Король О.М 

 

 

Запрошені: Петровська О., М.Назар, І.Томин, Т.Зорій, Р.Стасько, І.Фітак, В.Василик, 
Р.Гудзь, С.Видай.  

Порядок денний  

 

Розгляд проєктів: 

2952,2957,2958,3021,3022,3013,2954,2955,3003,3014,3015,3025,3009,3008,3026,2929,2928, 

2953, 2951,2451 
Секретарем комісії обрано Очкур Г.Й. 

 

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

на 2021 рік (проект 2952) 

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

рішення та запропонувала викласти його в новій редакції: 

1. Відповідно до звернень розпорядників коштів внести  зміни до бюджету: 

 

КПКВК

МБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальн

ий фонд 

сума,грн. 

  Міська рада   

 

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 

-

1047387,00 

 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного управління 

(Програма фінансового забезпечення апарату 

управління Бурштинської міської ради:оплата 

послуг інтернету+19550,00,закупівля бензину 

+50000,00) +69550,00 

 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління(програма про фонд міської ради на 

виконання депутатських повноважень на 2021-

2025 роки) -13000,00 

+13000,00 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління(програма фінансового забезпечення 

нагородження відзнаками та грошовими 

винагородами)нагородження до Дня міста, 

грамоти, статуетки 15000,00 

 

 

0116030 

Організація благоустрою населених 

пунктів(оформлення локацій старостинських 76000,00 

 



округів та транспортні витрати до Дня міста 

+50000,00 

Проведення конкурсу «Моє найкраще»+20000,00 

Розміщення банерів на біг-бордах, придбання 

клею+3000,00, виготовлення презентаційної 

розтяжки+3000,00, 

 

0113241 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення 

(Центр «Довір’я» ) +212024,00 

 

 

0115011 

Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту 

Міська цільова соціальна програма «Розвитку 

фізичної культури і спорту Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки» 

 -60000,00 

 

 

0115062 

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні. 

Фінансова підтримка «Бурштинська міська 

федерація футболу» 

 +60000,00 

 

 

0115011 

Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту 

Міська цільова соціальна програма «Розвитку 

фізичної культури і спорту Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 

роки(проведення змагань до Дня міста- виступ 

стронгменів) +20000,00 

 

 

0116082 

Придбання житла для окремих категорій 

населення відповідно до законодавства 

(співфінансування на придбання у комунальну 

власність житла для надання в тимчасове 

користування внутрішньо переміщеним особам)  

+120000,00 

 

0117370 

 

 Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій 

 Програма «Залучення інвестицій в економіку 

Бурштинської ТГ на 2021-2025 роки »( 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації для інвестиційних проектів для 

оплати коригування кошторису за проектом 

«Термосанація будівлі головного корпусу КНП 

БЦМЛ ( реконструкція) за адресою Івано-

Франківська область, м.Бурштин , вул. 

Р.Шухевича 15».  

+48600,00 

 

 

0117693 

Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 

Програма «Залучення інвестицій в економіку 

Бурштинської ТГ на 2021-2025 роки » 

(співфінансування проектів ДФРР)  

-48600,00 

 

0118110 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха 

«Комплексна цільова  програма  розвитку 

цивільного захисту м.Бурштин та с.Вигівка на 

2021-2025 р.»  +5933,00 

 

 0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки +35000,00  



(Програма «Безпечне місто 2021-2025 роки 

Бурштинської міської територіальної громади для 

придбання і встановлення дорожніх знаків) 

 

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги(Програма фінансової підтримки 

комунальних підприємств  Бурштинської міської 

ради на 2021: 

 надання фінансової підтримки ПЖКГ 

с.Задністрянське  99000,00грн.(оплата праці з 

нарахуваннями 91000,00, оплата електроенергії 

8000,00) +99000,00 

 

 

0116030 

Організація благоустрою населених 

пунктів(.(оплата праці з нарахуваннями 91000,00, 

оплата електроенергії 8000,00)ПЖКГ 

Задністрянське) -99000,00 

 

  КНП «Бурштинська центральна міська лікарня»   

 

0112152 

 

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я (Програми розвитку та фінансової 

підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області на 2021 - 2025 роки)  

+110000,00 

  Відділ освіти і науки   

 

0611010 

Надання дошкільної освіти(придбання та 

перезаправка вогнегасників) +8500,00 

 

 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (придбання та 

перезаправка вогнегасників_ +13390,00 

 

 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (співфінансування для 

забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «НУШ» на закупівлю 

засобів навчання та обладнання ( крім 

комп’ютерного)  

+20500,00 

 

0611141 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти придбання та перезаправка вогнегасників_ +1110,00 

 

 

0611141 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти ( придбання пального) +4480,00 

 

  Відділ соціального захисту   

 

0813035 

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на залізничному 

транспорті +25000,00 

 

 

0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення ( виплати ОУН УПА) 

+54000,00 

 

 

  Відділ культури   

 

1017622 

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та 

курортів -40000,00 

 

 

1014082 

Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва(проведення заходів) +40000,00 

 

 

1014082 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 

Оренда сцени+50000,00 

Гонорар запрошеним артистам/гуртам+50000,00 +193500,00 

 



Виготовлення банерів, афіш+10000,00 

Друк грамот, придбання сувенірної продукції, 

винагород гран-прі для учасників фестивалю 

«Бурштинове намисто»+40000,00 

Транспортні витрати на перевезення 

колективів+5000,00 

Придбання квітів+1500,00 

Оплата лялькової вистави+7000,00 

Запрошення, сувенірна продукція (для 

запрошених гостей)+20000,00 

Феєрверк/вогняне шоу+10000,00 

  Фінансовий відділ   

 

3719770 

Інші субвенції з місцевого бюджету(обласному 

бюджету співфінансування на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова Українська школа» у 2021 році   

63400,00 

  ВСЬОГО -326900,00 +326900,00 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 

326900,00грн. 

5.Врахувати в доходах загального фонду бюджету: 

5.1. Субвенцію з обласного бюджету  за ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» в сумі 108000,00грн.  спрямувати відділу соціального захисту населення 

Бурштинської міської ради на додаткові виплати ветеранам ОУН_УПА за КПКВКМБ 

0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»+108000,0 грн. 

5.2. Субвенцію в сумі  405700,00 грн за ККД 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська 

школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» та спрямувати відділу 

освіти і науки  за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти»  на : 

                   підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізій ( 

видатки споживання )   + 221400,00 грн. 

                    закупівлю засобів навчання та обладнання ( крім комп’ютерного) + 184300,00грн. 

                      

6.Надати дозвіл на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок у ПАТ КБ 

«Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570 в сумі 1 000 000,00 (один мільйон ) гривень та надати 

повноваження директору КП «Житловик» Зіновію Шафрану на укладення та підписання 

необхідних документів, пов’язаних з отримання кредиту. 

7. Надати дозвіл на отримання кредиту у ПАТ АБ «Укргазбанк» код ЄДРПОУ 23697280 в 

сумі 3 000 000,00 (три мільйони ) гривень та надати повноваження директору КП 

«Житловик» Зіновію Шафрану на укладення та підписання необхідних документів, 

пов’язаних з отримання кредиту. 

 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2952 в новій редакції  і прийняти на  позачерговій  

сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2952 в новій редакції і прийняти на черговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Очкур Г.Й..-  «за», Рик В.Л. «за» 

«за» 3  чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

 
 

2. СЛУХАЛИ: Про здійснення запозичення до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021 рік (проект 2958) 

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



рішення та запропонувала викласти в новій редакції згідно з додатком. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2958 зі змінами  і прийняти на  позачерговій  

сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2958 в новій редакції і прийняти на черговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Очкур Г.Й..-  «за», Рик В.Л. «за» 

«за» 3  чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 
 

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

на 2021 рік (проект 2957) 

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

рішення та запропонувала викласти його в новій редакції згідно з додатком. 

 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2957 в новій редакції і прийняти на  позачерговій  

сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2957 в новій редакції і прийняти на позачерговій  

сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за»,  Очкур Г.Й..-  «за», Рик В.Л. «за» 

«за» -3  чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 
 
 

 

4.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 11.12.2020 №06/2-20 (проект 3021) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу економіки та 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 №3021  і прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 3021 прийняти на черговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Очкур Г.Й..-  «за», Рик В.Л. «за» 

«за» 3  чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

5.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про попередню оплату товарів, робіт і послуг, 

що закуповуються за бюджетні кошти (проект 3022) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу економіки та 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 №3022  і прийняти на  позачерговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 3022 прийняти на черговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Очкур Г.Й..-  «за», Рик В.Л. «за» 

«за» 3  чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

6.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Бурштинської міської ради від 26.10.2018 № 

07/61-18 «Про затвердження Стратегії Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030 року» 

(проект 2451) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу економіки та 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 №2451  і прийняти на  позачерговій  сесії. 



ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 2451 прийняти на черговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Очкур Г.Й..-  «за», Рик В.Л. «за» 

«за» 3  чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

7.СЛУХАЛИ: «Про затвердження передавальних актів щодо передачі майна закладів 

загальної середньої освіти Бурштинської міської територіальної громади, які 

реорганізовуються шляхом приєднання до Бурштинського ліцею №2 та Бурштинського 

ліцею №3» (проект 3046) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу 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 №3046  і прийняти на  позачерговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 3046 прийняти на черговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Очкур Г.Й..-  «за», Рик В.Л. «за» 

«за» 3  чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

8.СЛУХАЛИ: «Про затвердження  фактичної мережі закладів освіти Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2022 навчальний рік» (проект 3013) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу 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 №3013 і прийняти на  позачерговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 3013 прийняти на черговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Очкур Г.Й..-  «за», Рик В.Л. «за» 

«за» 3  чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

. 

 

9.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до структури та граничної чисельності закладів культури 

Бурштинської міської ради на 2021 рік» (проект 2954) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків Т.Зорій, 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 №2954 і прийняти на  позачерговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 2954 прийняти на черговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Очкур Г.Й..-  «за», Рик В.Л. «за» 

«за» 3  чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

 

 

10.СЛУХАЛИ: «Про припинення функціонування бібліотек сіл Куничі, Озеряни, 

Коростовичі, Куропатники, Різдвяни, Новий Мартинів, які входять в мережу закладів відділу 

культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської ТГ та здійснення 

внутрішньокнижкового книгообігу вказаних бібліотек» (проект 2955) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків Т.Зорій, 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 №2955 і прийняти на  позачерговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 2955 прийняти на черговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Очкур Г.Й..-  «за», Рик В.Л. «за» 

«за» 3  чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

11.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до «Програми розвитку галузі культури Бурштинської 



міської територіальної громади на 2021-2023»» (проект 3003) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків Т.Зорій, 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 №3003 і прийняти на  позачерговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3003 прийняти на черговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Очкур Г.Й..-  «за», Рик В.Л. «за» 

«за» 3  чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

12.СЛУХАЛИ: «Про участь у дванадцятому обласному конкурсі проєктів та програм 

розвитку місцевого самоврядування» (проект 3014) 

ДОПОВІДАВ: головний спеціаліст з інвестицій Я.Штогрин, 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 №3014 і прийняти на  позачерговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3014 прийняти на черговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Очкур Г.Й..-  «за», Рик В.Л. «за» 

«за» 3  чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

13.СЛУХАЛИ: «Про участь у дванадцятому обласному конкурсі проєктів та програм 

розвитку місцевого самоврядування» (проект 3014) 

ДОПОВІДАВ: головний спеціаліст з інвестицій Я.Штогрин, 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 №3014 і прийняти на  позачерговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3014 прийняти на черговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Очкур Г.Й..-  «за», Рик В.Л. «за» 

«за» 3  чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

14.СЛУХАЛИ: «Про участь у дванадцятому обласному конкурсі проєктів та програм 

розвитку місцевого самоврядування» (проект 3015) 

ДОПОВІДАВ: головний спеціаліст з інвестицій Я.Штогрин, 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 №3015 і прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3015 прийняти на черговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Очкур Г.Й..-  «за», Рик В.Л. «за» 

«за» 3  чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

 

16.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 21.05.2021 року 

№31/12-21 "Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та 

її виконавчих органів» (проект 3025) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу кадрової роботи та військового обліку І.Фітак, 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 №3025 і прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3025 прийняти на черговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Очкур Г.Й..-  «за», Рик В.Л. «за» 



«за» 3  чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

 

17.СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану зі змінами №2 підприємства на 2021 рік 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано -Франківської області» (проект 3009) 

ДОПОВІДАВ: директор КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» В.Василик, який 

ознайомив 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 №3009 і прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3009 прийняти на черговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Очкур Г.Й..-  «за», Рик В.Л. «за» 

«за» 3  чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

1 7.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства за 

1півріччя 2021 року Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

(проект 3008) 

ДОПОВІДАВ: директор КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» В.Василик, який 

ознайомив 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 №3008 і прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3008 прийняти на черговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Очкур Г.Й..-  «за», Рик В.Л. «за» 

«за» 3  чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

18.СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану підприємства на 2022 рік 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано -Франківської області (проект 3026) 

ДОПОВІДАВ: директор КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» В.Василик, який 

ознайомив 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 №3026 і прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3026 прийняти на черговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Очкур Г.Й..-  «за», Рик В.Л. «за» 

«за» 3  чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

19.СЛУХАЛИ: Про виконання «Програми фінансування мобілізаційних заходів населення 

 та заходів з територіальної оборони на 2019-2020 роки» за 2020 рік (проект 2929) 

ДОПОВІДАВ: головний спеціаліст з птань діяльності правоохоронних органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи Р.Гудзь, який ознайомив 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 №2929і прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2929 прийняти на черговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Очкур Г.Й..-  «за», Рик В.Л. «за» 

«за» 3  чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

20.СЛУХАЛИ: Про виконання Програми «Безпечне місто 2020 - 2025 років» за 2020 рік 

 (проект 2928) 



ДОПОВІДАВ: головний спеціаліст з птань діяльності правоохоронних органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи Р.Гудзь, який ознайомив 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 №2928і прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2928 прийняти на черговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Очкур Г.Й..-  «за», Рик В.Л. «за» 

«за» 3  чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

 

20.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Бурштинської міської 

 територіальної громади  матеріальних цінностей для модернізації центру надання  

адміністративних послуг (проект 2953) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу «ЦНАП» С.Видай , 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 №2953 і прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2953 прийняти на черговій  сесії . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Очкур Г.Й..-  «за», Рик В.Л. «за» 

«за» 3  чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

 

РІЗНЕ 

СЛУХАЛИ: Звернення №13 від 11.08.21 «Щодо внесення зміни в Програму забезпечення 

нагородження відзнаками та грошовими винагородами Бурштинської міської ради 

на 2021-2025 роки», №11 від 10.08.2021 «Щодо внесення змін в Програму фінансового 

забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

 на 2021-2025рр.» від 05.08.2021, від 13.08.2021 «щодо перенаправлення коштів з ЗІЗ, 

матеріалів на медикаменти», №4 від 11.08.2021 «Щоло перенаправлення коштів в межах 

програми «Відкрите місто-влада для людей» 

ДОПОВІДАВ: Начальник фінансового відділу О.Петровська  , яка ознайомила зі 

зверненнями. 

ВИРІШИЛИ: погодити внесення змін відповідно до звернень . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Очкур Г.Й..-  «за», Рик В.Л. «за» 

«за» 3  чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

Всі інші звернення перенесено на розгляд наступної комісії. 

 

Голова комісії з питань фінансів, бюджету,  

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва                                            Тетяна Сенчина 

 

Секретар комісії                             Ганна Очкур    


