
ПРОТОКОЛ 

 

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

 

 Від « 16 » лютого 2021 р.                                                                                                        №3 

 

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

Відсутні : Рик В.Л. 

Запрошені: Петровська О.І., М.Назар,В. Василик, Р.Іванюк.,Стасько Р.Б., Федунків І, 

Іванюк Р., Козар М.С., Михайлишин М. 

 
Порядок денний 

Розгляд проєктів: 

2349,2448,2449,2450,2436,2444,2445,2451,2491,2496,2497,2498,2499,2510,2511,2513 
 

1. СЛУХАЛИ: Про створення комунального підприємства Бурштинської територіальної 

громади Спортивний клуб «Перемога» (проект №2349). 

ДОПОВІДАВ: депутат міської ради Василащук Н.М., 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 №2349  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2349 і прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

2. СЛУХАЛИ:Про виконання бюджету міста за 2020 рік (проект №2448). 

ДОПОВІДАВ: начальник фінансового відділу О.Петровська, 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 №2448  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2448 і прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4 чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

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

громади на 2021 рік (проект №2449). 

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

рішення та запропонувала доповнити його: 

1.Відповідно до звернень розпорядників коштів здійснити перерозподіл коштів та внести 

наступні зміни до бюджету: 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальн

ий фонд 

сума,грн. 

  Міська рада м.Бурштин   

 

0110150 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, -1468043,00 

 



сільської рад  

 

0116030 

 

Організація благоустрою населених пунктів  

- Програми благоустрою та розвитку 

комунального господарства міста 

Бурштин і села Вигівка на 2020-2022 

роки обслуговування туалету 

40000,00грн. 

- Повірка та ремонт теплового 

лічильника-15000,00грн. 

 55000,00 

 

 

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги(Програма фінансової 

підтримки комунального підприємства 

«Житловик» на 2021 рік  оплата праці з 

нарахуваннями) 200000,00 

 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління  

 Програми фінансового забезпечення 

апарату управління Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської 

області на 2021-2025 рр.  

     Придбання електронної системи 

документообігу 300000,00грн. 

Ремонт автомобіля -11926,00грн. 

Закупівля автозапчастин 20100,00грн. 

Членські внески Асоціації міст України 

24697,00грн. 

Виготовлення картки первинного обліку на 

військовозобов’язаних і призовників 

6000,00грн. 

Придбання меблів (для земельного відділу 

11000,00грн та в кабінет заступника міського 

голови 7000,00грн.) 18000,00грн. 

Встановлення решіток -21500,00грн 

Встановлення дашка -6700,00грн. 

 Програми про Фонд міської ради на 

виконання депутатських повноважень 

на 2021-2025 роки(придбання значків 

для депутатів міської ради VIII 

скликання 5500,00грн.) 

 Програма фінансового забезпечення  

нагородження відзнаками та 

грошовими винагородами  

Бурштинської міської ради на 2021-

2025 рік   6200,00грн. 

 420623,00 

 

 

0110180  

Інша діяльність у сфері державного 

управління (Програма забезпечення діяльності 

Центру надання адміністративних послуг 

Бурштинської міської ради на 2021- 2022 

роки)  

 

 0118110 Заходи із запобігання та ліквідації 6000,00  



надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха (Комплексна цільова програма розвитку 

цивільного захисту  Бурштинської міської 

територіальної громадина 2021-2025рр.) 

 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету (виправлення доріг 

автогрейдером 99000,00грн., придбання 

щебеню 49700,00грн., очищення від снігу та 

посипання доріг та пішохідних доріжок у 

зимовий період 49500,00грн.)) 198200,00 

 

 

0118230 

Інші заходи громадського порядку та безпеки 

(Програма «Безпечне місто 2021 - 2025 роки 

Бурштинської міської територіальної 

громади» для встановлення у місті Бурштин 

біля пішохідних переходів фігурки школяра) 50000,00 

 

 

0112010 

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню -67030,68 

 

 0112152 

 

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я +67030,68 

 

 0117693 Інші заходи, пов`язані з економічною 

діяльністю (Програма залучення інвестицій в 

економіку  Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки) +330000,00 

-

330000,00 

     

  Відділ освіти і науки   

 0611010 Надання дошкільної освіти(встановлення та 

ремонт електричних мереж ДНЗ №1) 6000,00 

 

 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти(встановлення та 

ремонт електричних мереж в Дем’янівській 

ЗОШ І—ІІст.) 7000,00 

 

  Відділ соціального захисту населення    

 

0810160 

 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

об`єднаних територіальних громадах 

(придбання 4х стелажів, 4х полиць для папок,5 

ящиківдля особових рахунків) 20000,00 

 

 

0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення (Програма 

соціального  захисту населення на 2021-2025 

роки Бурштинської  міської територіальної 

громади – виплата матеріальних допомог) 200000,00 

 

  Фінансовий відділ   

 

3719770 

Інші субвенції(субвенція Галицькій МТГ для 

Галицького ТЦСО на здійснення видатків для 

утримання самотніх людей та інвалідів 

Бурштинської міської територіальної громади) 300000,00 

 

  Відділ культури   

 

1011080 

 Надання спеціальної освіти мистецькими 

школами(сантехнічні матеріали-500,00грн., 

придбання та встановлення електролічильника 

2000,00грн.) 

2500,00 

 



 

1014060 

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів(для придбання та повірки 

електричних лічильників) 

2720,00 

 

 

 ВСЬОГО 330000,00 

-

330000,00 

При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 

330000,00грн. 

 2.Частину вільного залишку коштів загального фонду спрямувати фінансовому відділу 

для надання субвенції для УСБУ за КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 

(Програма профілактики злочинності на 2021-2025 роки) в сумі 30000,00грн. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2449 зі змінами  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2449 зі змінами  і прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  4  чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

4. СЛУХАЛИ:  Про Бюджетний регламент Бурштинської міської ради (проект №2450). 

ДОПОВІДАВ начальник фінансового відділу О.Петровська, 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 №2450  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2450 і прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4    чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

5. СЛУХАЛИ:  Про затвердження міської цільової програми ―Захисник Вітчизни» на 

2021рік‖ (проєкт №2436). 

ДОПОВІДАВ   перший заступник міського голови Стасько Р.Б., 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 №2436  і прийняти на черговій сесії.. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення №2436  і прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -4   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

6. СЛУХАЛИ:  Про затвердження Програми фінансового забезпечення представницьких 

 витрат та інших видатків, пов’язаних з діяльністю Бурштинської міської ради на 2021-2025 

 роки(проект 2444). 

ДОПОВІДАВ Головний бухгалтер міської ради Федунків І., яка ознайомила з проєктом 

рішення та запропонувала внести зміни, а саме: по тексту слова «наказ» замінити на 

«розпорядження».  

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала  погодити проект рішення №2444 зі змінами і прийняти на черговій сесії.. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2444  зі змінами і прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -4   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

 

7. 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 №2445). 



ДОПОВІДАВ: начальник відділу економіки та промисловості М.Назар, яка ознайомила з 

проєктом рішення та запропонувала доповнити його відповідно до додатку №1. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проєкт рішення №2445 з доповненням   і прийняти на черговій 

сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2445 з доповненням  і прийняти на черговій 

сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4 чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

 

8. 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. 

ВИРІШИЛИ: доповнити  проєкт рішення №2451, а саме : в склад робочої групи включити 

Сенчину Т.М. і прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -4 чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

9. СЛУХАЛИ:  Про затвердження Програми про Фонд міської ради на виконання 

депутатських повноважень на 2021-2025 роки (проект №2491). 

ДОПОВІДАВ  секретар ради Іванюк Р., який ознайомив з проєктом рішення та 

запропонував внести зміни , а саме: по тексту слова «міський бюджет» замінити на 

«бюджет Бурштинської міської територіальної громади». 

ВИСТУПИЛИ:  

Сенчина Т.М. голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала 

погодити проект рішення №2491 зі змінами  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2491 зі змінами і прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

 

10. СЛУХАЛИ Про затвердження програми фінансової підтримки громадської організації 

"Бурштинська міська федерація футболу" на 2021 рік (проект №2496). 

ДОПОВІДАВ  начальник відділу  Козар М.С., 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 №2496  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2496 і прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4  чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

. 

 

11. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2021 р. № 11/7-21 

(проект №2497). 

ДОПОВІДАВ  начальник відділу освіти і науки Томин І.С., 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 №2497  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2497 і прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

12.СЛУХАЛИ:  Про затвердження звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік 



Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (проект №2498). 

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 №2498 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2498 зі змінами і прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4  чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

13.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 №2499). 

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 №2499  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2499 і прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

14.СЛУХАЛИ: Про виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку м.Бурштина та с.Вигівка за 2020 рік (проект №2510). 

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 №2510  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2510 і прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

15.СЛУХАЛИ: Про затвердження Міського Інфраструктурного плану Бурштинської 

територіальної громад  (проект №2511). 

ДОПОВІДАВ:  начальник відділу економіки та промисловості М.Назар, яка ознайомила з 

проєктом рішення. 

ВИРІШИЛИ: зняти проєкт рішення №2511 з розгляду. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  4  чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

16.СЛУХАЛИ: Про створення відділу контролю за додержанням законодавства про 

працю, благоустрою та паркуванням транспортних засобів Бурштинської міської ради та 

затвердження положення (проект №2513). 

ДОПОВІДАВ:  начальник юридичного відділу Михайлишин М., яка ознайомила з 

проєктом рішення. 

ВИРІШИЛИ: не погоджувати проєкт рішення №2513 у зв’язку з відсутністю бюджетних 

призначень у 2021 році . 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  4  чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

17.СЛУХАЛИ: Про створення Комунального некомерційного підприємства Центр 

надання соціальних послуг Бурштинської міської ради та затвердження положення 

(проект №2518). 

ДОПОВІДАВ: перший заступник міського голови Стасько Р.Б. , 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 №2518  і прийняти на черговій сесії. 

 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2518 і прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

Голова комісії з питань фінансів, бюджету,  

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва                                            Тетяна Сенчина 


