
ПРОТОКОЛ 

 

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

 

 Від « 12 » травня 2021 р.                                                                                                      №8 

 

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., Назар М.С., Стасько Р.Б., Іванюк Р.С. 

 
Порядок денний 

Розгляд проєктів: 

2664,2665,2667,270,2681,2686,2687,2718,2728,2736,2737,2738,2740,2741,2743,2744,2745,27

46,2749,2750,2751,2752,2753,2755,2757,2758,2759,2760 

 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціального захисту населення на 2021-

2025 роки Бурштинської міської ТГ, затвердженої рішенням Бурштинської міської ради 

від 11.12.2020 р. №21/2-20 (проект 2664). 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу соціального захисту Коцур С.Б., 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 №2664 зі змінами . а саме : п.3 викласти в 

редакції: - Одноразова грошова допомога на лікування інших категорій громадян - в 

розмірі до 2000 грн. включно за рішенням комісії, від  2000 грн. - за рішенням сесії і 

прийняти на черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2664 зі змінами і прийняти на черговій  сесії . 

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

Г.Й..-  «за» ,Рик В.Л.- «за» 

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

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми фінансової підтримки громадської організації 

«Футбольний клуб «Касова»  на 2021 рік (проект 2665). 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу молоді і спорту 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 №2665 і прийняти на черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2665 і прийняти на черговій  сесії . 

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

Г.Й..-  «за», Рик В.Л.- «за» 

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



 

3. СЛУХАЛИ: Про встановлення місцевих податків і зборів на території Бурштинської 

міської територіальної громади (проект 2667). 

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

проєктом рішення та запропонувала зміни, а саме: за рекомендацією комісії з питань 

реалізації державної регуляторної політики зменшити ставки туристичного збору для 

внутрішнього туризму до 0,1 % та в’їздного туризму до 1 %. 
ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М. голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2667 зі змінами  і прийняти на черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2667 зі змінами і прийняти на черговій  сесії . 

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

Г.Й..-  «за», Рик В.Л.- «за» 

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

4. СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної громади за І 

квартал 2021 року (проект 2670). 

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

проєктом рішення та запропонувала додаток №2 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 №2670 зі змінами , а саме додаток №2 викласти в 

новій редакції і прийняти на черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2670 зі змінами , а саме додаток №2 викласти в 

новій редакції і прийняти на черговій  сесії . 

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

Г.Й..-  «за», Рик В.Л.- «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 2681). 

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

проєктом рішення та запропонувала доповнити відповідно до службової записки 

начальника земельно-екологічного відділу(додаток №1)  .  
ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М. голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2681 зі змінами згідно з додатком №1 і 

прийняти на черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2681 зі змінами згідно з додоатком №1 і 

прийняти на черговій  сесії . 

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

Г.Й..-  «за», Рик В.Л.- «за» 

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

6. СЛУХАЛИ: Про виконання міських цільових програм за 2020 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (проект 2686). 

ДОПОВІДАВ: Головний лікар КНП «БМЦПМСД»  О. Савчин, 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 №2686 і прийняти на черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2686 і прийняти на черговій  сесії . 

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

Г.Й..-  «за», Рик В.Л.- «за» 

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

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту головного лікаря про надання медичних послуг та 

фінансово-господарську діяльність Комунального некомерційного підприємства  

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області  за 2020 рік (проект 2687). 

ДОПОВІДАВ: Головний лікар КНП «БМЦПМСД»  О. Савчин, 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 №2687 і прийняти на черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2687 і прийняти на черговій  сесії . 

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

Г.Й..-  «за», Рик В.Л.- «за» 

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

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

громади на 2021 рік (проект 2718). 

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

рішення та запропонувала доповнити його: 

1.Врахувати в доходах загального фонду бюджету іншу субвенцію з обласного бюджету  

за ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 71600,00грн. та 

спрямувати: 

1.1. Міській раді  за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» в 

сумі 36600,00грн. для  фінансування: 

Поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення в с.Юнашків та с.Сарники 

Бурштинської ТГ-16600,00грн. 

Встановлення зовнішнього вуличного освітлення села Тенетники Бурштинської 

територіальної громади-20000,00грн. 

1.2. Відділу культури і туризму за КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва» в сумі 35000,00грн.для придбання будівельних матеріалів для Церкви 

Воздвиження Чесного Хреста УГКЦ у м.Бурштин Бурштинської міської територіальної 

громади. 

2.Відповідно до звернень розпорядників коштів, змін до Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2023 роки внести наступні зміни до бюджету: 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальн

ий фонд 

сума,грн. 

  Міська рада   

 

0117693 

Інші заходи, пов`язані з економічною 

діяльністю (Програма залучення інвестицій в 

економіку Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки) +43500,00 

-43500,00 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління (Програма фінансового 

забезпечення апарату управління  

Бурштинської міської ради) +3500,00 

-3500,00 

 

0116030 

«Організація благоустрою населених 

пунктів»(капітальний ремонт мереж +38478,00 

-38478,00 



вуличного освітлення -38478,00грн. ремонт 

вуличного освітлення 

с.Задністрянськ+6965,00, ремонт вуличного 

освітлення с.Насташине і с.Куничі+11806,00, 

ремонт вуличного освітлення с.Бовшів+19707 

 

 

КНП «Бурштинська центральна міська 

лакарня  

 

 

0112010 

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню(капітальний ремонт 

полового відділення КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської 

області(співфінансування)  

+76960,00 

 

0112152 

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я (комплексна Програма «Здоров’я 

населення Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025роки», 

розділ «Програма репродуктивне здоров’я 

населення» ) -76960,00 

 

 

0112010 

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню (оплата енергоносіїв) +409200,00 

 

 

0112152 

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я (комплексна Програма «Здоров’я 

населення Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025роки», 

засоби індивідуального захисту населення ) -409200,00 

 

  КНП Бурштинський  МЦПМСД   

 

0112111 

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги -800,00 

 

 

0112113 

Первинна медична допомога населенню, що 

надається амбулаторно-поліклінічними 

закладами (відділеннями) +800,00 

 

  Міська рада    

 

0115011 

Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту(Програма 

розвитку фізичної культури і спорту 

Бурштинської міської територіальної громади 

на 2021-2025 роки)  -455320,00 

 

 

0115062 

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні (Програма 

фінансової підтримки громадської організації 

 «Федерація вільної боротьби міста Бурштин» 

на 2021 рік+150000,00грн., Програма 

фінансової підтримки громадської організації 

""Бурштинська міська федерація футболу"" на 

2021 рік+150000,00грн., Програма фінансової 

підтримки громадської організації 

«Футбольний клуб «Касова»  +150000,00грн. +450000,00 

 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління (Програма фінансового 

забезпечення апарату управління  для 

придбання господарських товарів) +1620,00 

 



  Відділ освіти і науки   

 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти(для Бурштинської 

ЗОШ №2 для оплати відрядження на змагання 

з вільної боротьби в м.Хмельницький) +3700,00 

 

  ВСЬОГО +8518,00 -8518,00 

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

8518,00грн.  

3.Внести зміни в рішення міської ради від 02 березня 2021 року 02/9-21 «Про внесення 

змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади», а саме  п.4.2.1. викласти  

в такій редакції: 

 «Іншу субвенцію» за ККД  41053900 та спрямувати Бурштинській міській раді (для КНП 

"Бурштинська центральна міська лікарня" Івано-Франківської області) за КПКВКМБ 

0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 429442,00грн. 

(Реконструкція пологового відділення КНП "Бурштинська центральна міська лікарня" 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 229442,00грн., Капітальний ремонт 

пологового відділення КНП "Бурштинська центральна міська лікарня" Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області 200000,00грн.). 

4.Частину вільного залишку коштів загального фонду , що склався станом на 01.01.2021 

року у сумі 51900,00грн. спрямувати міській раді : 

4.1.за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» для 

фінансування Програми фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області на 2021-2025 рр. 40900,00грн.(п.19 послуги 

адвоката 34900,00грн.,придбання марок-6000,00грн.) 

4.2.за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 8000,00грн.(для 

виготовлення технічного паспорту на об’єкт комунальної власності, дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №1 «Веселка», який знаходиться за адресою 

вул.Торгова,3, м.Бурштин на суму 5000,00грн., придбання паливо-мастильних матеріалів 

для косіння трави в старостинських округах на суму 3000,00грн.). 

4.3.за КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» в 

сумі 6000,00грн.для формування статутного капіталу комунального підприємства «Еко-

Сервіс Бурштинської міської ради»-3000,00грн.,  комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційного господарства Бурштинської міської ради»-3000,00грн. 

5.Відповідно до рішень міської ради  від 02.03.2021 «21/9-21 «Про перелік 

природоохоронних заходів фонду охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2021 рік» та від 30.03.2021 №29/10-21 «Про внесення змін в 

перелік природоохоронних заходів фонду охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік» здійснити  перерозподіл коштів : 

5.1.По міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів» зменшити бюджетні призначення на суму 1533011,00грн. 

5.2.По відділу культури і туризму за КПКВКМБ 1018340«Природоохоронні заходи за 

рахунок цільових фондів» збільшити  на суму 949909,00грн. 

5.3.По відділу освіти і науки за КПКВКМБ 1018340«Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів» збільшити  на суму 583102,00грн. 
 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2718 зі змінами  і прийняти на черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2718 зі  змінами і прийняти на черговій  сесії . 

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

Г.Й..-  «за», Рик В.Л.- «за» 

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



 
9. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Бурштинської міської ради щодо капітального 

ремонту дороги 0091002 (проект 2728). 

ДОПОВІДАВ: Депутат міської ради Василащук Н., 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 №2728 і прийняти на черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2728 і прийняти на черговій  сесії . 

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

Г.Й..-  «за», Рик В.Л.- «за» 

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

10. СЛУХАЛИ: Про фінансово-господарську діяльність КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради» за 2020 рік (проект 2736). 

ДОПОВІДАВ: Директор КП «Капітальне будівництво» Туз І., 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 №2736 і прийняти на черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2736 і прийняти на черговій  сесії . 

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

Г.Й..-  «за», Рик В.Л.- «за» 

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

 

11. СЛУХАЛИ: Інформація про стан виконання Програми фінансового забезпечення на 

виготовлення проектно-кошторисної документації, технічних завдань для виконання 

загально-будівельних робіт в м. Бурштин та с. Вигівка за 2020 рік. (проект 2737). 

ДОПОВІДАВ: Директор КП «Капітальне будівництво» Туз І., 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 №2737 і прийняти на черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2737 і прийняти на черговій  сесії . 

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

Г.Й..-  «за», Рик В.Л.- «за» 

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

 

12. СЛУХАЛИ: Інформація про стан виконання Програми «Фінансова підтримка КП 

«Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» на 2019-2021роки » в 2020 році. 

(проект 2738). 

ДОПОВІДАВ: Директор КП «Капітальне будівництво» Туз І., 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 №2738 і прийняти на черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2738 і прийняти на черговій  сесії . 

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

Г.Й..-  «за», Рик В.Л.- «за» 

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

 

13. СЛУХАЛИ: Про списання та зняття з балансу Бурштинської міської ради 

транспортного засобу, який є комунальною власністю Бурштинської міської 

територіальної громади.(проект 2740). 

ДОПОВІДАВ: завідувач сектору ЖКГ Бандура І., яка ознайомила з проєктом рішення.  



ВИСТУПИЛИ: Василащук Н.М., яка запропонувала замінити процедуру списання на 

процедуру продажу. 

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала 

погодити проект рішення №2740 з запропонованою пропозицією і прийняти на черговій  

сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2740 з змінами , а саме замінити процедуру 

списання на процедуру продажу і прийняти на черговій  сесії . 

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

Г.Й..-  «за», Рик В.Л.- «за» 

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

 

14. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів комунальному 

підприємству «Житловик»(проект 2741). 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу економіки і промисловості Назар 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  не погоджувати проект рішення №2741 . До погоджувальної ради надати 

акт інвентаризаційної комісії. 

ВИРІШИЛИ: розглянути на погоджувальній раді. 

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

Г.Й..-  «за», Рик В.Л.- «за» 

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

 

15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регламенту Бурштинської міської ради 

затвердженого рішенням міської ради від 18.12.2020 № 41/2-20 «Про затвердження 

Регламенту Бурштинської міської ради (проект 2743). 

ДОПОВІДАВ: Секретар ради Іванюк Р.С., який ознайомив з проєктом рішення.  

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «утрималась», Король О.- «утрималась»,     Очкур Г.Й..-  

«утрималась», Рик В.Л.- «за». 

«за» - 1 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 3 чол. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято . 

  

16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на 

списання основних засобів( проект 2744). 

ДОПОВІДАВ: завідувач сектору ЖКГ Бандура І., 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 №2744 і прийняти на черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2744 і прийняти на черговій  сесії . 

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

Г.Й..-  «за», Рик В.Л.- «за». 

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

 

17. СЛУХАЛИ: Про продаж та зняття з балансу КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» будівлі господарського складу, що є комунальною власністю Бурштинської 

міської територіальної громади  ( проект 2745). 

ДОПОВІДАВ: завідувач сектору ЖКГ Бандура І., 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  доповнити п.1 словами: «для облаштування ритуального будинку» . 

Подати пакет документів та розглянути на погоджувальній раді. 

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



утрим»,     Очкур Г.Й..-  « утрим», Рик В.Л.- « утрим». 

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

ВИРІШИЛИ: розглянути проект рішення на погоджувальній раді. 

 

18. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття у власність Бурштинської 

міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс 

Бурштинської міської ради транспортних засобів ( проект 2749). 

ДОПОВІДАВ: завідувач сектору ЖКГ Бандура І., 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 №2749 і прийняти на черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2749 і прийняти на черговій  сесії . 

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

Г.Й..-  «за», Рик В.Л.- «за». 

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

 

19. СЛУХАЛИ:  Про продаж та зняття з балансу КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» будівлі станції каналізаційної насосної № 3, що є комунальною власністю 

Бурштинської міської територіальної громади ( проект 2750). 

ДОПОВІДАВ: завідувач сектору ЖКГ Бандура І., яка ознайомила з проєктом рішення.  

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

утрим»,     Очкур Г.Й..-  « утрим», Рик В.Л.- « утрим».  

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

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала розглянути проект рішення на погоджувальній раді.  

ВИРІШИЛИ: Розглянути проект на погоджувальній раді.  До погоджувальної ради подати 

пакет документів, який підтверджує , що дане приміщення непридатне для цільового 

використання. 

 

20. 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 2751). 

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

проєктом рішення. 

ВИСТУПИЛИ:Василащук Н., яка запропонувала п. «Послуги трактора косарки по 

скошуванню трави» викласти в редакції : «Послуги трактора-косарки за територіями».   

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала 

погодити проект рішення №2751 зі змінами і прийняти на черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2751 зі змінами , а саме:  п. «Послуги трактора 

косарки по скошуванню трави» викласти в редакції : «Послуги трактора-косарки за 

територіями».   

 і прийняти на черговій  сесії . 

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

Г.Й..-  «за», Рик В.Л.- «за» 

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

 

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

ради та її виконавчих органів ( проект 2752). 

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 №2752 і прийняти на черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2752 і прийняти на черговій  сесії . 

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

«утрималась»,     Очкур Г.Й..-  «за», Рик В.Л.- «за» 

«за» - 3 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 2 чол. 

 

 

22. СЛУХАЛИ: Про надання субвенції ( проект 2753). 

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 відправити проект рішення №2753  на розгляд спільної комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва та  з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію голови комісії та направити на розгляд спільної 

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

інвестицій та міжнародного співробітництва та  з питань земельних відносин, 

природокористування, планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою. 

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

Г.Й..-  «за», Рик В.Л.- «за» 

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

 

23. СЛУХАЛИ:  Про створення комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне 

господарство Бурштинської міської ради» ( проект 2755). 

ДОПОВІДАВ: завідувач сектору ЖКГ Бандура І., 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 п.3.2. Статуту доповнити словами «надання послуг з управління 

багатоквартирними будинками на підставі договорів зі співвласниками» і прийняти на 

черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2755 зі змінами, а саме: п.3.2. Статуту 

доповнити словами «надання послуг з управління багатоквартирними будинками на 

підставі договорів зі співвласниками» і прийняти на черговій  сесії . 

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

Г.Й..-  «за», Рик В.Л.- «за». 

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

24. СЛУХАЛИ:  Про фінансово-господарську діяльність КП «Житловик» за І квартал 2021 

року(  проект 2757). 

ДОПОВІДАВ: завідувач сектору ЖКГ Бандура І., 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 №2757 і прийняти на черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2757 і прийняти на черговій  сесії . 

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

Г.Й..-  «за»,Рик В.Л.- «за». 

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

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

депутатських повноважень на 2021-2025 роки за рахунок коштів від збору за забруднення 



навколишнього природного середовища та інших джерел, визначених законодавством (  

проект 2758). 

ДОПОВІДАВ: депутат міської ради Рик В., який ознайомив з проєктом рішення та 

запропонував виділити кошти на фінансування програми у розмірі 8100000,00грн. ( по 

300000,00грн. на кожного депутата та міського голову). 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2758  і прийняти на черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2758 і прийняти на черговій  сесії . 

Фінансовому відділу доповнити проект рішення «Про внесення змін до бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік». 

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

Г.Й..-  «за», Рик В.Л.- «за» 

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

26.  СЛУХАЛИ:  Про створення комунального підприємства «Еко-Сервіс Бурштинської 

міської ради» (  проект 2759). 

ДОПОВІДАВ: завідувач сектору ЖКГ Бандура І., 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 №2759 і прийняти на черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2759 і прийняти на черговій  сесії . 

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

Г.Й..-  «за», Рик В.Л.- «за». 

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

27. СЛУХАЛИ:  Про схвалення Меморандуму про співпрацю і партнерство між 

Бурштинською міською радою та «ТзОВ «Лемберг-Агро» (  проект 2760). 

ДОПОВІДАВ: Заступник міського голови Драгун І.О., який ознайомив з проєктом 

рішення.  

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «утрималась», Король О.- «утрималась»,     Очкур Г.Й..-  

«утрималась», Рик В.Л.- «утримався» 

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

ВИРІШИЛИ:  рішення не прийнято . 
 

Різне: 

СЛУХАЛИ: Звернення Бурштинської гімназії щодо зміни цільового призначення. 

ВИСТУПИЛИ: Начальник фінансового відділу, яка ознайомила зі зверненням 

Бурштинської гімназії , щодо зміни цільового призначення коштів  зекономлених 

внаслідок проведення процедури закупівлі із «Влаштування пандусів» на «Влаштування 

санітарно-гігієнічної кімнати для дітей з обмеженими фізичними можливостями» у сумі 

14151,00грн. 

ВИРІШИЛИ: погодити зміну цільового призначення коштів відповідно до звернення  . 

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

Г.Й..-  «за», Рик В.Л.- «за». 

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

 
СЛУХАЛИ:  Звернення №1136/02-29 від 02.04.2021,1063/02-29 від 30.03.21, 07 від 12.05.2021, №09 

від 12.05.2021, 08 від 12.05.2021, 1099/02-29 від 31.03.2021,1511/02-28 від 27.04.2021,1567/02-27 

від 29.04.2021,365/02-24/02 від 06.05.2021,16/19-24 від 06.05.2021, №2 від 14.04.2021,1672/02-27 

від 13.05.2021,1657/02-27 від 13.05.2021, 3/15-24 від 13.05.2021,1476/02-27 від 13.04.2021,1329/02-

27 від 14.04.2021,1309/02-28 від 13.04.2021,1308/02-28 від 13.04.21,1505/02-29 від 26.04.21, 

1475/02-29 від 23.04.21,1422/02-29 від 21.04.21,1476/02-27 від 23.04.21,1456/02-27 від 

22.04.21,1393/02-27 від 19.04.21,1239/02-28 від 08.04.21,1358/02-20 від 15.04.21,1107/02-29 від 

01.04.2021,105/01-169 від 17.02.2021,760/02-27 від 04.03.21,136/02-26 від 15.01.21,Б-136 від 

12.03.21,Г-271 від 24.07.20,З-221 від 22.06.20,2843/02-27 від 18.12.20,642/02-29 від 24.02.21,542/02-



28 від 16.02.21,488/02-27 від 11.02.21. 

ВИРІШИЛИ:  розглянути на наступній комісії . 

 

 

 

Голова комісії з питань фінансів, бюджету,  

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва                                            Тетяна Сенчина 

 


