
ПРОТОКОЛ 

 

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

 

 Від « 14 » квітня 2021 р.                                                                                                      №7 

 

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

Відсутні: Рик В.Л., 

Запрошені: Петровська О.І., Назар М.С., Стасько Р.Б., Іванюк Р.С. 

 
Порядок денний 

Розгляд проєктів: 2683,2679,2671,2690,2680,2668,2684 
 

1. 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 №2683). 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу економіки та промисловості Назар М.С., яка ознайомила 

з проектом рішення та запропонувала доповнити проєкт  №2683, а саме: 

доповнити п.27.3  

«Капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці Шухевича,6 до вул.С.Стрільців,27 в 

м.Бурштин Івано-Франківської області»- +1100716,80 грн. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2683 зі змінами  і прийняти на позачерговій 

сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2683 зі змінами і прийняти на позачерговій сесії. 

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

Г.Й..-  «за». 

«за» - 4 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

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

громади на 2021 рік (проект №2679). 

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

рішення та запропонувала внести зміни, а саме: 

1.Здійснити перерозподіл бюджетних призначень: 

 Зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 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» - 1100716,80грн. 

 Збільшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету»+ 1100716,80 грн. 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку у сумі 

1100716,80 грн. 

2. Частину вільного залишку загального фонду в сумі 37400,00грн. , який склався станом 

на 01.01.2021 року спрямувати міській раді на фінансування Програми фінансового 

забезпечення нагородження відзнаками та грошовими винагородами Бурштинської 



міської ради на 2021-2025 роки за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері 

державного управління»+37400,00грн. 

  

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2679 зі змінами  і прийняти на позачерговій 

сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2679 зі змінами і прийняти на позачерговій сесії. 

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

Г.Й..-  «за». 

«за» - 4 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про передачу паливно-мастильних матеріалів (проект №2671). 

ДОПОВІДАВ: Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

О. Іваськевич, 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 №2671  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2671і прийняти на позачерговій сесії. 

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

Г.Й..-  «за». 

«за» - 4 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської 

ради та її виконавчих органів (проект №2690). 

ДОПОВІДАВ: перший заступник міського голови Р.Стасько, який ознайомив  з проєктом 

рішення  

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

«утрим»,     Очкур Г.Й..-  « утрим». 

«за» - 0 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» -4 чол. 

Рішення не прийнято. Рекомендувати проект рішення доопрацювати. 

 

5.СЛУХАЛИ: Про звернення до Верховної Ради України щодо прийняття в другому 

читанні і в цілому законопроектів №2194 та №2195 (проект №2680). 

ДОПОВІДАВ: секретар ради Іванюк Р.С., 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 перенести розгляд даного проєкту рішення на чергову сесію. 

ВИРІШИЛИ: перенести розгляд  проєкту рішення  на чергову сесію. 

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

Г.Й..-  «за». 

«за» - 4 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

 

6.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України 

Володимира Зеленського, Служби безпеки України, Центральної виборчої комісії щодо 

виборів на одномандатних виборчих округах № 50 та № 87 (проект №2668). 

ДОПОВІДАВ: секретар ради Іванюк Р.С.,, 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 проєкт рішення №2668 і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 2668 і прийняти на позачерговій сесії. 

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

Г.Й..-  «за». 



«за» - 4 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

 

 

 

 

7.СЛУХАЛИ: Про виділ з КП «ЖИТЛОВИК» нових юридичних осіб (проект №2684). 

ДОПОВІДАВ: Секретар ради Іванюк Р.С., 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 проєкт рішення №2684 і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 2684 і прийняти на позачерговій сесії. 

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

Г.Й..-  «за». 

«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 

 


