
ПРОТОКОЛ 
 

засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій 

та міжнародного співробітництва 

 

                    Від « 21 » грудня 2020 р.                                                  №4 
 

На засіданні    

присутні депутати міської ради:_Сенчина Т.М.,  Василащук Н.М., Очкур Г.Й. 

На засіданні відсутні депутати міської ради:  Рик В.Л., Король О. 

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

Запрошені: Петровська О.І. 
 

Порядок денний 

 

Розгляд проектів:  
 

 

1.СЛУХАЛИ: Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік 

(проект №2303). 
ДОПОВІДАВ: Начальник фінансового відділу О.Петровська,  яка ознайомила з проектом 

рішення та запропонувала викласти в новій редакції.  

 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2303 в новій редакції і прийняти на черговій 

сесії. 

ВИРІШИЛИ: підтримати дані пропозиції та затвердити проєкт рішення №2303 з 

доповненням на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -3   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

 

2.СЛУХАЛИ: Про прогноз бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 

2022-2023 роки (проект №2304). 

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

рішення.  

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2304 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2304 і прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол 

 

3. СЛУХАЛИ: Про план роботи  Бурштинської  міської  ради на 2021 рік (проект №2305). 

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

рішення.  

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2305  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2305 і прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

 



 

4.СЛУХАЛИ: Про затвердження структури та граничної чисельності закладів культури 

Бурштинської міської ради на 2021р.  (проект №2318). 

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

рішення.  

ВИСТУПИЛИ: 

Начальник відділу культури Зорій Т., яка запропонувала  внести зміни до проєкту зг. з 

додатком  

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала 

погодити проект рішення №2318 зі змінами згідно з додатком №1 і прийняти на черговій 

сесії. 

ВИРІШИЛИ: підтримати дані пропозиції та затвердити проєкт рішення №2318 з 

доповненням на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -3   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол 

 

5.СЛУХАЛИ: Про затвердження комплексної Програми профілактики злочинності на 

2021-2025 роки   (проект №2319). 

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

рішення.  

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2319 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2319 та затвердити на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -3   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану на 2020 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області (проект №2320). 

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

рішення . 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2320 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2320 і прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -3   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

.СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 31.05.2016 року № 

07/12-16 «Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради 

та її виконавчих органів» (проект №2321). 

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

рішення. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2321 з доповненням, а саме : ввести 10шт.од. 

діловодів і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2321 з доповненням, а саме : ввести 10шт.од. 

діловодів і  прийняти на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -3   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол 

 

Голова комісії                                                                            Т.Сенчина 

Секретар комісії                                                                         


