
Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

п’ятої  позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

Від 14 січня 2016 року. м. Бурштин 

 

Початок:10.00 

Закінчення :13.10 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       25 депутатів міської ради /список додається /. 

–  керівники підприємств, організацій, представники політичних партій, 

громадських об’єднань, ЗМІ  / список додається/. 

Відсутні на сесії  – 1 депутат міської ради (І.З.Карвацький). 

ВИСТУПИЛИ: Р.О.Джура - міський голова, яка ознайомила з проектом порядку  

денного  п’ятої позачергової сесії Бурштнської міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до міського бюджету 2015 року ( проект № 59 ). 

 Доповідач : О.І.Петровська – начальник фінансового відділу. 

Співдоповідач: В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку. 

2. Про внесення змін до рішення  міської ради №04/04-15 від 24.12.2015 року 

«Про міський бюджет на 2016 рік»  ( проект № 72). 

               Доповідач : О.І.Петровська – начальник фінансового відділу. 

              Співдоповідач: В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку. 

3. Про звернення Бурштинської міської ради ( проект № 73). 

 Доповідач : І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики. 

4. Депутатські запити .  

5. Різне. 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний. 

 Порядок  денний   5 позачергової сесії Бурштнської міської ради 

сьомого скликання: 



1. Про внесення змін до міського бюджету 2015 року . 

Доповідач : О.І.Петровська – начальник фінансового відділу. 

Співдоповідач: В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку. 

2. Про внесення змін до рішення  міської ради №04/04-15 від 24.12.2015року «Про 

міський  бюджет на 2016 рік»  . 

              Доповідач : О.І.Петровська – начальник фінансового відділу. 

              Співдоповідач: В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку. 

3.Про звернення  Бурштинської міської ради . 

 Доповідач : І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики. 

4.Депутатські запити .  

5.Різне. 

Голосували: 

                         «за»               - 26 

              «проти»         -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

1.Про внесення змін до міського бюджету 2015 року. 

ДОПОВІДАВ: 

О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з  

проектом рішення. 

СПІВДОПОВІДАВ: 

В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку,запропонував підтримати проект рішення. 

Примітка. В залі засідань присутні 26 депутатів. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 01/05-16 додається/. 

Голосували: 

                            «за»               - 27 

        «проти»         -  0  

                           «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 



2. Про внесення змін до рішення  міської ради №04/04-15 від 24.12.2015року «Про 

міський бюджет на 2016 рік»  . 

ДОПОВІДАВ: 

О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з  

проектом рішення. 

СПІВДОПОВІДАВ: 

В.Л.Рик – голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, про  кошти 

для Бурштинського торговельно - економічного коледжу Київського національного  

торговельно - економічного університету з розрахунку на І квартал 2016 року ; про 

проведення моніторингу фінансового забезпечення за підсумками І кварталу 2016 року, 

запропонував підтримати проект рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про достатність коштів для повноцінного 

функціонування  апарату виконавчого органу ради. 

І.Я.Дашевич  –  депутат міської ради, про можливість закладення коштів для 

відшкодування депутатам міської ради середнього  заробітку  та  інших  витрат,  

пов'язаних  з депутатською діяльністю (ст.32 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»). 

Р.О.Джура  –  міський голова, про економічну та політичну ситуацію в країні; про 

кошти передбачені для Бурштинського торговельно - економічного коледжу Київського 

національного  торговельно - економічного університету; про кошти для бюджетних 

установ міста; про порушення державою законів; про можливі шляхи виходу із ситуації.  

А.С.Іваськів  – депутат Івано-Франківської обласної ради,  про депутатський 

запит до Івано-Франківської обласної ради по питанню фінансування професійно - 

технічних закладів області у 2016 році; про кошти міського бюджету на відшкодування 

пільгового проїзду інвалідів та учасників АТО та запропонував уточнити процедуру 

контролю за використанням цих коштів у департаменті фінансів ОДА. 

 Р.О.Джура  –  міський голова, про виділення  коштів на організацію харчування 

учнів 1- 4 класів в освітніх закладах містиків ; про пільгове перевезення учасників АТО. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про використання коштів, виділених на 

фінансову підтримку КП «Житловик». 

І.О.Дулик  –  депутат міської ради, про бюджет розвитку міста. 

Л.І.Горват  – депутат міської ради, про статті бюджету з яких вилучені кошти для 

Бурштинського торговельно - економічного коледжу Київського національного  

торговельно - економічного університету; про відсоток фінансування коледжу по 



напрямку вищої освіти; про можливість прийняття бюджету на 2016 рік з дефіцитом та 

вимагати в подальшому державного фінансування. 

М.В.Шкарпович – депутат міської ради, про пріоритет між створенням  ДЮСШ 

та фінансуванням Бурштинського торговельно - економічного коледжу Київського 

національного  торговельно - економічного університету. 

А.С.Іваськів  – депутат Івано-Франківської обласної ради, про правильність 

запропонованого проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: 

надати право виступити А.Р.Козаку – директору Бурштинського торговельно - 

економічного коледжу Київського національного  торговельно - економічного 

університету. 

  Голосували: 

                       «за» -  одноголосно. 

ВИСТУПИЛИ:  

А.Р.Козак – директор Бурштинського торговельно - економічного коледжу 

Київського національного  торговельно - економічного університету,про те , що в додатку 

№ 3  (код 070501) на фінансування професійно-технічних закладів освіти передбачено із 

загального фонду – 2750500,00 грн, із спеціального фонду - 738000,00 грн., на загальну 

суму 3488500,00 грн. Для забезпечення річної потреби не вистачає 4972000,00 грн.                

На засіданні комісії з питань бюджету та економічного розвитку було прийнято рішення 

про те, що кошти в сумі 2750500,00 грн. заплановані лише на І квартал 2016 р. У 

запропонованому проекті рішення цього уточнення немає. 

 О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, про те, що розподілення коштів 

в сумі 2750500,00 грн. на І квартал 2016 р. проводиться  безпосередньо  адміністрацією 

коледжу; прописати в рішенні міської ради, що дана сума закладається на квартал не 

можна. 

В.Л.Рик –  депутат міської ради, про те, що закладена сума цілком достатня для 

фінансування коледжу  у  І кварталі.  

Т.М.Сенчина  –  депутат міської ради, про те, що  на засіданні комісії було 

вирішено , що дана сума коштів виділяється з розрахунку на І квартал, бо  задовільнити 

повну потребу в сумі 8300000,00 грн. немає можливості. 

І.О.Дулик –  депутат міської ради, з пропозицією зазначити  в протоколі сесії , що 

кошти в сумі 2750500,00 грн. виділені лише на І квартал 2016 р. та прийняти  дефіцитний 

бюджет на суму 5 млн.грн. 



Л.П.Брагінцева – голова ради трудового колективу Бурштинського торговельно - 

економічного коледжу Київського національного  торговельно - економічного 

університету,яка ознайомила із зверненням трудового колективу та членів батьківського 

колективу (текст додається). 

В.Л.Рик – депутат міської ради,з пропозицією прийняти проект рішення 

запропонований фінансовим відділом або зняти кошти з галузі освіти,розвитку міста. 

Л.Росіцька – голова профспілки працівників освіти м.Бурштин про те, що 

звернення трудового колективу коледжу повинно бути направлено до вищих органів 

держави, а не виконання домовленостей може призвести до протистояння з освітянським 

корпусом міста. 

Л.І.Горват  – депутат міської ради, з пропозицією прийняти проект рішення, 

протокольно вказати  , що місто з власних коштів виділяє  2750500,00 грн., які покривають 

потребу коледжу у І кварталі, провести уточнення по результатах  І кварталу; про потребу 

дофінансування на 80 % студентів , які не є жителями міста. 

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 02/05-16 взяти за основу. 

    Голосували: 

                        «за»               - одноголосно 

СПІВДОПОВІДАВ: 

В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, який 

ознайомив з пропозиціями комісії по перерозподілу коштів (зняти  30 тис.грн.  з код 

120201  та направити на код 250380 ( для підвезення учнів до шкіл міста 

Бурштин)),запропонував вказати в протоколі, що  кошти в сумі 2750500,00 грн. для  

Бурштинського торговельно - економічного коледжу Київського національного  

торговельно - економічного університету передбачені лише на І квартал 2016 р. та 

направити в департамент фінансів Івано-Франківської ОДА копію рішення разом із 

витягом з протоколу. 

 

ВИРІШИЛИ: зняти 30 тис.грн. з код 120201 та направити на код 250380.  

Голосували: 

                        «за»               - 27 

               «проти»        -  0  

                        «утрим.»       -  0  

ВИРІШИЛИ: 

Зазначити в протоколі, що видатки по КТКВ 070501  в сумі 2750500,00 грн. по 

загальному фонду для  Бурштинського торговельно - економічного коледжу Київського 



національного  торговельно - економічного університету передбачено не в повному обсязі, 

а саме з розрахунку на І квартал 2016 року. 

Голосували: 

                        «за»               - 27 

               «проти»        -  0  

                        «утрим.»       -  0  

ВИРІШИЛИ:  

1.Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 02/05-16 додається/. 

  Голосували: 

                           «за»               - 27 

       «проти»        -  0  

                          «утрим.»       -  0  

ВИСТУПИЛИ:  

В.Т.Гриньків – голова  обласної ради профспілки працівників енергетики та 

електротехнічної промисловості, про підтримку  прийнятого  рішення; побажав плідної 

роботи. 

СЛУХАЛИ: 

     3.Про звернення  Бурштинської міської ради . 

              ДОПОВІДАВ: 

      І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики , яка запропонувала 

створити комісію з  пошуку джерел фінансування   для  Бурштинського торговельно - 

економічного коледжу Київського національного  торговельно - економічного 

університету; ознайомила із текстом звернення (додається) та проектом рішення.  

              ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура  –  міський голова,  про організацію поїздки в м.Київ для зустрічі з 

адміністрацією Київського національного  торговельно - економічного університету . 

І.О.Дулик –  депутат міської ради, запропонував  текст звернення  направити 

Президенту України, звернувся до депутатів  з проханням про підтримку даного 

звернення.  

Т.М.Сенчина –  депутат міської ради, про  недопустимість закриття даного 

навчального закладу. 

Л.Р.Івасюк –  депутат міської ради, з пропозицією до адміністрації Бурштинського 

торговельно - економічного коледжу Київського національного  торговельно - 



економічного університету  щодо надання  міській раді свого бачення розвитку 

навчального закладу  та пообіцяла оприлюднити текст звернення на з’їзді Радикальної 

партії  Олега Ляшка у м.Києві. 

А.С.Іваськів  – депутат Івано-Франківської обласної ради, про надання йому 

тексту  звернення  з метою оприлюднення на сесії Івано-Франківської обласної ради. 

А.Р.Козак – директор Бурштинського торговельно - економічного коледжу 

Київського національного  торговельно - економічного університету, про коректування 

тексту звернення та запропонував вказати точні цифри фінансування. 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 03/05-16 додається/. 

   Голосували: 

                           «за»               - 27 

       «проти»        -  0  

                          «утрим.»       -  0  

 

4. Депутатські запити . 

              ДОПОВІДАВ: 

       В.Є.Василик –  депутат міської ради, який ознайомив з депутатським запитом 

(додається) . 

              ВИРІШИЛИ: / рішення  № 4.1/05-16 додається/. 

              Голосували: 

                        «за»               - 26 

    «проти»        -   0  

                        «утрим.»       -  1  

ДОПОВІДАВ: 

       І.Я.Дашевич –  депутат міської ради, який ознайомив з депутатським запитом   

до міського голови про  недопущення припинення роботи філії «Ощадбанк» у старій 

частині міста Бурштин . 

              ВИРІШИЛИ: / рішення  № 4.2/05-16 додається/. 

                        Голосували: 

                        «за»               -  одноголосно. 

             ДОПОВІДАВ: 

      Л.І.Горват –  депутат міської ради, який ознайомив з депутатським запитом до 

міського голови  про   включення в Програму соціально – економічного розвитку міста на 



2016 рік робіт  по реконструкції  пішохідної доріжки вздовж вул. Романа Шухевича, 

проїзду по вул.Романа Шухевича,4 . 

          ВИРІШИЛИ: / рішення  № 4.3/05-16 додається/. 

                      Голосували: 

                                        «за»               -  одноголосно. 

          ДОПОВІДАВ: 

      К.М.Соронович  –  депутат міської ради, яка ознайомила з депутатським 

запитом до директора КП «Житловик» щодо  відновлення пішохідної доріжки по 

вул.Будівельників, 2А, яка була  пошкоджена при виконанні робіт на тепломережі.   

          ВИРІШИЛИ: / рішення  № 4.4/05-16 додається/. 

                        Голосували: 

                                         «за»               -  одноголосно. 

      

         ДОПОВІДАВ: 

      А.І.Федорняк   –  депутат міської ради, який ознайомив з депутатським 

запитом до директора КП «Житловик» щодо  незадовільної стану  підвальних розгалужень 

системи опалення та водопостачання  по вул.Ольги Басараб, 2.   

      Депутатський запит не підтримано. 

      Примітка. Депутати не голосували за підтримку даного запиту. 

        ДОПОВІДАВ: 

      О.Т.Драбчук  –  депутат міської ради, який ознайомив з депутатським запитом 

до міського голови  щодо  вирішення питання з бродячими собаками. 

       ВИРІШИЛИ: / рішення  № 4.5/05-16 додається/. 

Голосували: 

                                           «за»               - 25 

                       «проти»        -   0  

                                          «утрим.»       -  2  

        СЛУХАЛИ: 

       5.Різне.                        

       ВИСТУПИЛИ: 

І.В.Прокопів – депутат міської ради,про дотримання Регламенту та  недопущення  

коментування  виступів депутатів.  

 

 

Міський голова                                                   Роксолана Джура 


