
ПРОТОКОЛ 

 

Засідання спільної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та я з питань 

земельних відносин, природокористування, планування, території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою 
 

 Від « 12 » січня 2021 р.                                                                                                            №1 
 

На засіданні присутні депутати міської ради:_Сенчина Т.М.,  Василащук Н.М., Очкур 

Г.Й., Рик В.Л., Король О., Федів М., Савка П., Дулик І., Бублінський В., Ковальчук П., 

Пізь І. 

Запрошені: Петровська О.І.,Копаниця В., Іванюк Р., Пергельський А. 
 

Порядок денний 

Головою спільної комісії обрано Сенчину Т.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -10   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» -1 чол 

Секретарем комісії обрано Василащук Н.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -10   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» -1 чол 

 
1.СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення повноважень депутата Бурштинської міської 

ради восьмого скликання І.Драгуна (проект №2414). 

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

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 2414 та затвердити на позачерговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол 

2.СЛУХАЛИ: Про зміну засновника Підприємства житлово-комунального господарства с. 

Задністрянське та затвердження Статуту у новій редакції ( проект №2413). 

ДОПОВІДАВ: головний спеціаліст юридичного відділу – А.Пергельський,  який 

ознайомив з проєктом рішення.  

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2413 і прийняти на позачерговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол 

 
3. СЛУХАЛИ: Про направлення вільного залишку (проект №2416). 

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

рішення та запропонувала викласти його в такій редакції: 

1.Відповідно до ч.2.ст.57 та частини 9 статті 78 Бюджетного кодексу України  частину 

залишку спеціального фонду бюджету Бурштинської міської територіальної громади за 

рахунок надходжень екологічного податку , який склався станом на 01.01.2021 року у сумі 

6723494,00грн. передати до загального фонду бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади. 

2.Кошти загального фонду отримані відповідно до п.1 спрямувати:   

 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальн

ий фонд 

сума,грн. 

  Міська рада м.Бурштин   

 0116020 

 

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 5893494,00 

 



виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги(Програма фінансової 

підтримки комунального підприємства 

«Житловик» на 2021 рік, оплата 

електроенергії-1764494,00грн., оплата праці 

працівникам КП «Житловик»-

4129000,00грн.) 

 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

(Про затвердження Програми благоустрою 

та розвитку комунального господарства 

міста Бурштин і села Вигівка на 2020-2022 

роки, оплата праці з нарахування 

працівників ГБіО) 830000,00 

 

  ВСЬОГО 6723494,00  

2.Частину залишку спеціального фонду(екологічний податок) спрямувати міській раді  за 

КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» в сумі 

830000,00грн. для придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, 

що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах:насос 

з шафою управління на КНС №2. 

  

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2416  в новій редакції і прийняти на 

позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2416 зі змінами і прийняти на позачерговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

Голова комісії                                                                            Т.Сенчина 

Секретар комісії                                                                         


