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Бурштинська міська рада
ПРОТОКОЛ
шістдесят шостої сесії міської ради сьомого скликання
Від 24 січня 2019 року

м. Бурштин

Початок: 09:00
Закінчення: 11:00
Всього обрано депутатів - 26
Присутні на сесії:
–

21 депутат міської ради (список додається);

–

представники політичних партій, підприємств, ЗМІ (список додається).

Відсутні на сесії: 5 депутатів міської ради (В.Є.Василик, І.Я.Дашевич, Р.В.Дидик,
Т.Д.Попик, А.І.Федорняк).
СЛУХАЛИ: Про зміни в склад лічильної комісії на 66 сесію.
ДОПОВІДАВ:
Р.О.Джура - міський голова, яка запропонувала доповнити

персональний склад

лічильної комісії:
1.І.О.Дулик – депутат міської ради.
Голосували про зміни в склад лічильної комісії на 66 сесію.
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.»

- 1

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: ввести в склад лічильної комісії на 66 сесію депутата міської ради І.О.Дулика.
СЛУХАЛИ:
Про порядок денний шістдесят шостої сесії Бурштинської міської ради сьомого
скликання.
ДОПОВІДАВ:
Р.О.Джура - міський голова, яка ознайомила з проектом порядку денного шістдесят
шостої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання:
1. Про внесення змін в рішення міської ради від 26.01.2018 № 03/44-18 «Про внесення змін
в «Цільову програму у галузі розвитку земельних відносин на території Бурштинської
міської ради на 2017-2020 роки».(Проект №1419)
Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу
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2. Про надання згоди

на прийом у власність територіальної громади м. Бурштин та

с.Вигівка в особі Бурштинської міської ради матеріальних цінностей придбаних в
рамках реалізації проектів конкурсів «Місто своїми руками», «Громада своїми руками»
та Програми соціального партнерства за період 2015 – 2018 роки. (Проект №1422)
Доповідач:

І.І.Бандура

–

завідувач

сектору

житлово-комунального

господарства та обліку комунального майна
3. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект №1420)
Доповідач: О.І. Петровська – начальник фінансового відділу
4. Про затвердження Міської цільової програми «Фінансова підтримка КП «Капітальне
будівництво Бурштинської міської ради» на 2019-2021 роки. (Проект №1411)
Доповідач: І.М.Туз – директор КП «Капітальне будівництво Бурштинської
міської ради»
5. Про затвердження Програми фінансового забезпечення на виготовлення проектнокошторисної документації, технічних завдань для виконання загально-будівельних робіт
в м. Бурштин та с. Вигівка на 2019-2021 роки. (Проект №1412)
Доповідач: І.М.Туз – директор КП «Капітальне будівництво Бурштинської
міської ради»
6. Про затвердження цільової соціальної програми «Підтримки розвитку Центру по роботі
з

дітьми

та

молоддю

з

особливими

потребами

БФ

«БО

Карітас

парафії

Священномученика Йосафата міста Бурштин» на 2019-2022роки». (Проект №1413)
7. Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки громадської організації
фізкультурно-спортивного спрямування НФК «Бурштин» на 2019 рік. (Проект №1414)
8. Про

затвердження

програми

фінансової

підтримки

громадської

організації

«Бурштинська міська федерація футболу» на 2019 рік. (Проект №1415)
Доповідач: М.В.Шкарпович – головний спеціаліст відділу у справах молоді і
спорту
9. Про

затвердження

Програми

фінансового

забезпечення

апарату

управління

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 2019-2020 роки.(Проект
№1384)
Доповідач:

І.Я.Рибчук

–

головний

спеціаліст

відділу

промисловості
10. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік. (Проект №1421)
Доповідач: О.І. Петровська – начальник фінансового відділу

економіки

та
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11. Про План природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього
природного середовища по Бурштинській міській раді на 2019 рік. (Проект №1418)
12. Про надання попереднього погодження ТзОВ «Романі», на продаж земельної ділянки
для

будівництва

та

обслуговування

будівель

торгівлі

в

м.

Бурштин

по

вул. Р.Шухевича,11/1. (Проект №1389)
13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
з передачею у приватну власність ( гр. Сірко О.І.). (Проект №1390)
14. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки (ТзОВ
«Західтехнотранс»). (Проект №1391)
15. Про продовження (поновлення) терміну договору

оренди земельної ділянки (ПП

Волошин І.С.). (Проект №1392)
16. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки (ТзОВ
«Пам’ять»). (Проект №1393)
17. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та
обслуговування жилого

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна

ділянка) (гр.гр.Конів Р.З., Якимович М.І.). (Проект №1394)
18. Про надання згоди «Школі вищої спортивної майстерності» управління спорту ІваноФранківської ОДА на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
обслуговування приміщення спортивної веслувальної бази в постійне користування по
вул. Липова, 2 м. Бурштин (за межами населеного пункту). (Проект №1395)
19. Про поставлення на чергу для отримання земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства (гр. Конів Р.З.). (Проект №1396)
20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки для

будівництва індивідуального гаража з передачею у приватну власність (гр.Ткачовський
І.В.). (Проект №1397)
21. Про внесення в список черговості на виділення земельної ділянки для будівництва
індивідуальних гаражів ( гр. Конів Р.З.). (Проект №1398)
22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
(відновлення) меж

встановлення

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
з передачею у приватну власність ( гр.Лахоцький М.І.).( Проект №1399)
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23. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва індивідуального гаража з передачею у власність (гр. Павлюк О.Б.).
( Проект №1400)
24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва, та

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
з передачею у приватну власність (гр.гр. Горошенко О.А., Мадій В.М.). (Проект №1401)
25. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Рега Р.П.). (Проект №1402)
26. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення
особистого селянського господарства з передачею у спільну сумісну власність (гр.гр.
Котів В.В., Котів К.Р.). (Проект №1403)
27. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) з передачею у спільну сумісну власність (гр.гр. Котів В.В., Котів
К.Р.). (Проект №1404)
28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж
обслуговування

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та

індивідуального

гаража

з

передачею

у

приватну

власність

(гр. Маєвський Р.В.). (Проект №1405)
29. Про затвердження проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради
(гр.Квасій В.В.).(Проект №1406)
30. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для
будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради
(гр.гр. Шеремета Н.Б.,Черевата О.В., Цирульніков А.О.,Бойчук О.І.). (Проект №1407)
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31. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого
селянського господарства з передачею у приватну власність (гр. Косенко Т.П.). (Проект
№1408)
32. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення
особистого селянського господарства з передачею у власність (гр.гр. Полегенько Г.І.,
Бук Л.Я.). (Проект №1409)
33. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Бук Л.Я.). ( Проект №1410)
34. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність (гр.Гачинська
В.Т.). (Проект №1416)
35. Про надання попереднього погодження громадянину Чаві Володимиру Васильовичу,
на продаж земельної ділянки для розміщення нежитлової будівлі (торговий павільйон)
в м. Бурштин по вул.С.Стрільців, 33Г. (Проект №1417)
Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу
36. Відповіді на депутатські запити.
37. Депутатські запити

38. Різне.
Голосували про прийняття проекту порядку денного 66 сесії за основу.
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: проект порядку денного 66 сесії прийняти за основу.
ВИСТУПИЛИ:
Р.О.Джура - міський голова, яка запропонувала внести до порядку денного зміни:
- зняти з розгляду пункт 6 «Про затвердження цільової соціальної програми «Підтримки
розвитку Центру по роботі з дітьми та молоддю з особливими потребами БФ «БО Карітас
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парафії Священномученика Йосафата міста Бурштин» на 2019-2022 роки»» (проект №1413)
згідно службової записки начальника відділу у справах молоді і спорту (додається).
Голосували про внесення змін до порядку денного 66 сесії .
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: внести зміни до порядку денного 66 сесії.
Зняти з розгляду проект №1413 «Про затвердження цільової соціальної програми
«Підтримки розвитку Центру по роботі з дітьми та молоддю з особливими потребами БФ
«БО Карітас парафії Священномученика Йосафата міста Бурштин» на 2019-2022 роки»».
Голосували про порядок денний 66 сесії в цілому.
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний шістдесят шостої сесії Бурштинської міської ради
сьомого скликання:
1. Про внесення змін в рішення міської ради від 26.01.2018 № 03/44-18 «Про внесення
змін в «Цільову програму у галузі розвитку земельних відносин на території
Бурштинської міської ради на 2017-2020 роки».(Проект №1419)
Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу
2. Про надання згоди на прийом у власність територіальної громади м. Бурштин та
с.Вигівка в особі Бурштинської міської ради матеріальних цінностей придбаних в
рамках реалізації проектів конкурсів «Місто своїми руками», «Громада своїми
руками» та Програми соціального партнерства за період 2015 – 2018 роки. (Проект
№1422)
Доповідач:

І.І.Бандура

–

завідувач

сектору

житлово-комунального

господарства та обліку комунального майна
3. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект №1420)
Доповідач: О.І. Петровська – начальник фінансового відділу
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4. Про затвердження Міської цільової програми «Фінансова підтримка КП «Капітальне
будівництво Бурштинської міської ради» на 2019-2021 роки. (Проект №1411)
Доповідач: І.М.Туз – директор КП «Капітальне будівництво Бурштинської
міської ради»
5. Про затвердження Програми фінансового забезпечення на виготовлення проектнокошторисної документації, технічних завдань для виконання загально-будівельних
робіт в м. Бурштин та с. Вигівка на 2019-2021 роки. ( Проект №1412)
Доповідач: І.М.Туз – директор КП «Капітальне будівництво Бурштинської
міської ради»
6. Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки громадської
організації фізкультурно-спортивного спрямування НФК «Бурштин» на 2019 рік.
(Проект №1414)
7. Про

затвердження

програми

фінансової

підтримки

громадської

організації

«Бурштинська міська федерація футболу» на 2019 рік. (Проект №1415)
Доповідач: М.В.Шкарпович – головний спеціаліст відділу у справах молоді і
спорту
8. Про

затвердження

Програми

фінансового

забезпечення

апарату

управління

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 2019-2020 роки.(Проект
№1384)
Доповідач:

І.Я.Рибчук

–

головний

спеціаліст

відділу

економіки

та

промисловості
9. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік. (Проект №1421)
Доповідач: О.І. Петровська – начальник фінансового відділу
10. Про План природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього
природного середовища по Бурштинській міській раді на 2019 рік. (Проект №1418)
11. Про надання попереднього погодження ТзОВ «Романі», на продаж земельної ділянки
для

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин по

вул. Р.Шухевича, 11/1. (Проект №1389)
12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) з передачею у приватну власність ( гр. Сірко О.І.). (Проект №1390)
13. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки (ТзОВ
«Західтехнотранс»). (Проект №1391)
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14. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки (ПП
Волошин І.С.) (Проект №1392)
15. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки (ТзОВ
«Пам’ять»). (Проект №1393)
16. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та
обслуговування жилого

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна

ділянка) (гр.гр.Конів Р.З., Якимович М.І.). (Проект №1394)
17. Про надання згоди «Школі вищої спортивної майстерності» управління спорту ІваноФранківської ОДА на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
обслуговування приміщення спортивної веслувальної бази в постійне користування
по вул. Липова, 2 м. Бурштин (за межами населеного пункту). (Проект №1395)
18. Про поставлення на чергу для отримання земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства (гр. Конів Р.З.). (Проект №1396)
19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
будівництва

індивідуального

гаража

з

передачею

у

ділянки для

приватну

власність

(гр.Ткачовський І.В.). (Проект №1397)
20. Про внесення в список черговості на виділення земельної ділянки для будівництва
індивідуальних гаражів ( гр. Конів Р.З.). (Проект №1398)
21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо

встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) з передачею у приватну власність ( гр.Лахоцький М.І.).( Проект №1399)
22. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва індивідуального гаража з передачею у власність (гр. Павлюк О.Б.).
( Проект №1400)
23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва, та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) з передачею у приватну власність (гр.гр. Горошенко О.А., Мадій В.М.).
(Проект №1401)
24. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Рега Р.П.). (Проект №1402)
25. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
ведення особистого селянського господарства

з передачею у спільну сумісну

власність (гр.гр. Котів В.В., Котів К.Р.). (Проект №1403)
26. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) з передачею у спільну сумісну власність (гр.гр. Котів В.В.,
Котів К.Р.). (Проект №1404)
27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування

індивідуального

гаража

з

передачею

у приватну власність

(гр. Маєвський Р.В.). (Проект №1405)
28. Про затвердження проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради
(гр.Квасій В.В.).(Проект №1406)
29. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для
будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради
(гр.гр. Шеремета Н.Б.,Черевата О.В., Цирульніков А.О.,Бойчук О.І.). (Проект №1407)
30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого
селянського господарства з передачею у приватну власність (гр. Косенко Т.П.).
(Проект №1408)
31. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для
ведення

особистого

селянського

господарства

з

передачею

у

власність

( гр.гр. Полегенько Г.І., Бук Л.Я.). (Проект №1409)
32. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Бук Л.Я.). (Проект №1410)
33. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність
(гр.Гачинська В.Т.). (Проект №1416)
34. Про надання попереднього погодження громадянину Чаві Володимиру Васильовичу,
на продаж земельної ділянки для

розміщення

нежитлової будівлі (торговий

павільйон) в м. Бурштин по вул.С.Стрільців, 33Г. (Проект №1417)
Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу
35. Відповіді на депутатські запити.
36. Депутатські запити

37. Різне.
СЛУХАЛИ:
1. Про внесення змін в рішення міської ради від 26.01.2018 № 03/44-18 «Про внесення змін
в «Цільову програму у галузі розвитку земельних відносин на території Бурштинської
міської ради на 2017-2020 роки». (Проект №1419)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
проектом рішення та рекомендацією до проекту рішення комісій з питань бюджету та
економічного розвитку (потокол від 17.01.2019 № 1) про підтримку проекту рішення, з
питань будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства (потокол від
17.01.2019 № 1) про підтримку проекту рішення.
Голосували про прийняття рішення № 01/66-19 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 01/66 -19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
2. Про надання згоди

на прийом у власність територіальної громади м. Бурштин та

с.Вигівка в особі Бурштинської міської ради матеріальних цінностей придбаних в
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рамках реалізації проектів конкурсів «Місто своїми руками», «Громада своїми руками»
та Програми соціального партнерства за період 2015 – 2018 роки. (Проект №1422)
ДОПОВІДАВ:
І.І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального

господарства та

обліку

комунального майна, яка ознайомила з проектом рішення та рекомендацією до проекту
рішення комісії з питань бюджету та економічного розвитку (потокол від 17.01.2019 № 1)
про підтримку проекту рішення, з питань будівництва, архітектури та житлово –
комунального господарства (потокол від 17.01.2019 № 1) про підтримку проекту рішення; із
змінами до додатків № 1,2,3 (додаються).
ВИСТУПИЛИ:
І.В.Прокопів – депутат міської ради, про недоцільність розгляду питання; про
неохідність провести ревізію засобів.
І.І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального

господарства та

комунального майна, про пункт 4 проекту рішення.
Голосували про прийняття проекту рішення № 02/66 -19 за основу.
«за»

- 21

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: проект рішення № 02/66-19 прийняти за основу.
Голосували про зміни до проекту рішення № 02/66 -19.
«за»

- 21

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: внести змінидо додатків №1,2,3 (додаються).
Голосували про прийняття рішення № 02/66-19 в цілому.
«за»

- 21

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).

обліку
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 02/66 -19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
3. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект №1420)
ДОПОВІДАВ:
О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, яка ознайомила з проектом рішення та
рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань бюджету та економічного розвитку
(потокол від 13.12.2018 № 27, протокол від 21.12.2018 № 28, протокол від 29.12.2018 № 29):
1.Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2018 рік на суму
1253907,0 грн., а саме:
2.Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів на суму 1253907,0 грн. ,
а саме:
КПКВК
МБ

0122010

0110150

0610160
0611010
0611020

0611150
0611161

0810160

Назва розпорядників коштів, об'єктів

сума, грн.

ВСЬОГО, в тому числі:
Міська рада
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
201510,38
населенню
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
5848,36
обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у
разі її створення), міської, селищної, сільської рад
Відділ освіти і науки
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах, селах, об`єднаних
32013,12
територіальних громадах
Надання дошкільної освіти
541214,5
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим
281255,3
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Методичне забезпечення діяльності навчальних
18838,14
закладів
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 140858,6
Відділ соціального захисту населення
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах, селах, об`єднаних
32368,57
територіальних громадах

3. Відповідно до звернення розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету
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КПКВК
МБ

0110150

0113133

0113140

0113242
0115011
0116030
0116090
0117130
0117350

0117370

0117461

0117610
0118110
0118220
0118420
0110180

Назва розпорядників коштів,
коду класифікації
Міська рада
Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної,
сільської рад
Інші заходи та заклади молодіжної
політики
Оздоровлення та відпочинок дітей
(крім заходів з оздоровлення дітей,
що здійснюються за рахунок
коштів на оздоровлення громадян,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи)
Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення
Проведення навчальнотренувальних зборів і змагань з
олімпійських видів спорту
Організація благоустрою
населених пунктів
Інша діяльність у сфері житловокомунального господарства
Здійснення заходів із землеустрою
Розроблення схем планування та
забудови територій (містобудівної
документації)
Реалізація інших заходів щодо
соціально-економічного розвитку
територій
Утримання та розвиток
автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
Сприяння розвитку малого та
середнього підприємництва
Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха
Заходи та роботи з мобілізаційної
підготовки місцевого значення
Інші заходи у сфері засобів
масової інформації
Інша діяльність у сфері
державного управління

Загальний
фонд
сума, грн.

Спеціальний
фонд сума,
грн.

+396643,06

-7710,00

-9009,00

-973,00

-37000,0

-4141,30
-108673,28

-31000

-15967,60
-50000,0
-118056,00

-15000,0

-6667,79

-14167,69

-81,20
-7807,00
-240,0
-17802,08
-293570,97

10389,00

14

0122111

0122112

0122010

1011100

1014030
1014060

1014081

3710160

611020

813041
813042
813044
813046
813047

Первинна медична допомога
населенню, що надається
центрами первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги
Первинна медична допомога
населенню, що надається
фельдшерськими, фельдшерськоакушерськими пунктами
Багатопрофільна стаціонарна
медична допомога населенню
Відділ культури, туризму та
зовнішніх зв’язків
Надання спеціальної освіти
школами естетичного виховання
(музичними, художніми,
хореографічними, театральними,
хоровими, мистецькими)
Забезпечення діяльності бібліотек
Забезпечення діяльності палаців i
будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та iнших клубних
закладів
Забезпечення діяльності інших
закладів в галузі культури і
мистецтва
Фінансовий відділ
Керівництво і управління у
відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об`єднаних
територіальних громадах
Відділ освіти і науки
Надання загальної середньої
освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком,
інтернатом при школі),
спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами
Відділ соціального захисту
населення
Надання допомоги у зв`язку з
вагітністю і пологами
Надання допомоги при
усиновленні дитини
Надання допомоги на дітей, над
якими встановлено опіку чи
піклування
Надання тимчасової державної
допомоги дітям
Надання державної соціальної

-123501,17

-12235,57

357239,94

103866,10

4870,47
1225,16

3236,29

-3087,12

-779,25

-68108,79
-8430
-152839,53
-13984,59
-119472,19
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813081

813082

813083

813085

допомоги малозабезпеченим
сім`ям
Надання державної соціальної
допомоги особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з інвалідністю
Надання державної соціальної
допомоги особам, які не мають
права на пенсію, та особам з
інвалідністю, державної
соціальної допомоги на догляд
Надання допомоги по догляду за
особами з інвалідністю I чи II
групи внаслідок психічного
розладу
Надання щомісячної
компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі,
яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за
особою, яка досягла 80-річного
віку

416816,76

16541,58

-1488,97

-69034,27

86778,69
-86778,69
При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку

на суму

86778,69грн.
4. Врахувати в складі доходів загального фонду міського бюджету:
1) іншу дотацію з місцевого бюджету в сумі 200000,0 грн.;
2) субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони
здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції в сумі 150000,0 грн.;
3) дотацію з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету в
сумі 320000,0грн.
та спрямувати КО «Бурштинська центральна міська лікарня» за КПКВКМБ 0122010
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» в сумі 670000,0 грн.
5. Збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 683000,0 тис.грн. та
спрямувати :
5.1.Відділу освіти і науки:
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- за КПКВМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» -507000,0 грн. (в тому числі
«Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 6 “Пролісок”, м. Бурштин, вул. Коновальця, буд. 3» 483000,0 тис.грн., для покращення матеріально-технічної бази-24000,0 тис.грн.)
- за КПКВКМБ 0611020 «Надання загально їсередньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» - для покращення матеріально-технічної бази
156000,0 грн.
5.2.Міській раді за КПКВКМБ 0110180 «Іншадіяльність у сфері державного управління» для
покращення матеріально-технічної бази відділу у справах молоді та спорту 20000,0 грн.
При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 683000,0 грн.
6.Зменшити обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів
(Проведення моніторингу за станом атмосферного повітря на території Бурштинської міської
ради) в сумі 300000,0 грн. та відповідно за видатками по міськійраді за КПКВКБ КПКВКМБ
0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» - 300000,0 грн.
7.Зменшити обсяг державної субвенції місцевим бюджетам:
- «Виплати допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права
на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги
дітям, тимчасової соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з
інвалідністю 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за
особою, яка досягла 80-річного віку». -3650000,0 грн.
КПКВК
МБ
813041
813042
813043

Назва розпорядників коштів, коду
класифікації
Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і
пологами
Надання допомоги при усиновленні дитини
Надання допомоги при народженні дитини

813044

Надання допомоги на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування

813045
813046

Надання допомоги на дітей одиноким матерям
Надання тимчасової державної допомоги дітям

Загальний
фонд
сума, грн.
-63000
-10290
-1447180,38
-157000
-123390,5
-50400
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813047
813081

813082

813083

Надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім`ям
Надання державної соціальної допомоги
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю
Надання державної соціальної допомоги
особам, які не мають права на пенсію, та
особам з інвалідністю, державної соціальної
допомоги на догляд
Надання допомоги по догляду за особами з
інвалідністю I чи II групи внаслідок
психічного розладу

813084

Надання тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула
права на пенсійну виплату

813085

Надання щомісячної компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає
за особою з інвалідністю I групи, а також за
особою, яка досягла 80-річного віку

-

-1298429,88
-417249,72

-44733,7

-34984,06

-3267,25

-74,51

«Виплати державної соціальної допомоги на дітей сиріт, та дітей позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із
здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання
дитинив сім’ї «патронатного вихователя». -10200,0 грн.

КПКВКМБ 0813230 «Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних
сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам» -10200,0 грн.
8. Збільшити обсяг державної субвенції місцевим бюджетам
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого
газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» +10013,92 грн.
КПКВКМБ0813022 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» +10013,92 грн.
9.Зменшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2018 рік на суму 80700,0
грн., а саме:
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10.Зменшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів на суму 80700,0 грн., а
саме:
КПКВКМ
Б

Назварозпорядниківкоштів, об'єктів

сума,грн.

ВСЬОГО, в тому числі:
Міська рада
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної
0110150
-80700,0
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад
11.Збільшити обсяг іншої субвенції в сумі 2700,0грн. та спрямувати відділу освіти і науки
для перевезення дітей до Насташинської ЗОШ І-ІІ ст. з с.Куничі за КПКВКМБ 0611020
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами».
1. Збільшити обсяг державної субвенції місцевим бюджетам на надання пільг та
житлових субсидій населенню на придбання твердого і рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу в сумі 1800,0 грн. та відповідно за видатками по
КПКВКМБ 0813021«Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» 200,0грн.
КПКВКМБ0813022 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» + 2000,0 грн.
2.Відповідно до звернення розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету
КПКВК
МБ

1010160

1014081
1014030
1014060

Назва розпорядників коштів,
коду класифікації
Відділ культури, туризму та
зовнішніх зв’язків
Керівництво і управління у
відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об`єднаних
територіальних громадах
Забезпечення діяльності інших
закладів в галузі культури і мистецтва
Забезпечення діяльності бібліотек
Забезпечення діяльності палаців i
будинків культури, клубів, центрів

Загальний
фонд
сума, грн.

-300,61

-3407,2
910,50
-100

Спеціальни
й фонд сума,
грн.
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1011100

0810160

0813242
0813032

0813160

083180

0813192

0611020

0611162
0611010
0611161

дозвілля та iнших клубних закладів
Надання спеціальної освіти школами
естетичного виховання (музичними,
художніми, хореографічними,
театральними, хоровими,
мистецькими)
Відділ соціального захисту
населення
Керівництво і управління у
відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об`єднаних
територіальних громадах
Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення
Надання пільг окремим категоріям
громадян з оплати послуг зв`язку
Надання соціальних гарантій
фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам
похилого віку, особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю, хворим, які не
здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
Надання пільг населенню (крім
ветеранів війни і праці, військової
служби, органів внутрішніх справ та
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи) на
оплату житлово-комунальних послуг
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям ветеранів і
осіб з інвалідністю, діяльність яких
має соціальну спрямованість
Відділосвіти і науки
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними
закладами ( в т. ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
Інші програми та заходи у сфері
освіти
Надання дошкільної освіти
Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері освіти

2897,31

2531,37

2200,0
-29,15

-156,43

454,21

-5000,0

-22465,02
+24074,0

-22702,74
+22941,56
-1847,8

При цьому здійснити передачу коштів з загального фонду до бюджету розвитку в сумі
24074,0 грн.
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Голосували про прийняття проекту рішення № 03/66 -19 за основу.
«за»

- 21

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: проект рішення № 03/66-19 прийняти за основу.
Голосували про зміни до проекту рішення № 03/66 -19.
«за»

- 21

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: внести зміни.
1. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2018 рік на суму
1173207,0 грн., а саме:
Код
11010100

11010200

11010400
11010500
14021900
14031900
14040000
18010200

18010400
18010500
18010600
18010900
18050400

Назва податку
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної
плати
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення,
грошових винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і начальницького
складу, що сплачується податковими агентами
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна
плата
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними
особами за результатами річного декларування
Пальне
Пальне
Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання
роздрібної торгівлі піакцизних товарів
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів
житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів
житлової нерухомості
Земельний податок з юридичних осіб
Орендна плата з юридичних осіб
Орендна плата з фізичних осіб
Єдиний податок з фізичних осіб

Зміни (+,-)
834 198,0

29 400,0

5 612,0
-2 887,0
25 407,0
93 596,0
141 770,0
2 472,0

5 099,0
-6 400,0
19 363,0
8 615,0
13 053,0
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Адміністративний збір за проведення державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань
Плата за надання інших адміністративних послуг
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень
Надходження від орендної плати за користування цілісним
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в
комунальній власності
Державне мито, не віднесене до інших категорій
Інші надходження
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння

22010300
22012500
22012600
22080400
22090200
24060300
31020000
ВСЬОГО

2 720,0
300,0
250,0
380,0
16,0
13,0
230,0
1 173 207,0

2.Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів на суму
1173207,0 грн. та внести наступні зміни, а саме:

КПКВКМБ

0122010
0110150

0610160
0611010
0611020
0611150
0611161
0810160

Назва розпорядників коштів, об'єктів

сума,грн.

ВСЬОГО, в тому числі:
Міська рада
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

201510,38
-74851,64

Відділ освіти і науки
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
32013,12
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах
Надання дошкільної освіти
541214,5
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 281255,31
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
18838,14
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
140858,62
Відділ соціального захисту населення
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
32368,57
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах

2. Відповідно до звернення розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету:
КПКВКМБ

0110150

Назва розпорядників коштів, коду
класифікації
Міська рада
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності

Загальний
фонд
сума,грн.
+396643,06

Спеціаль
ний фонд
сума,грн.
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0113133

0113140

0113242
0115011
0116030
0116090
0117130
0117350
0117370
0117461
0117610
0118110
0118220
0118420
0110180
0122111

0122112
0122010

1010160

1011100
1014030

обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
Інші заходи та заклади молодіжної політики
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок
коштів на оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи)
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
Організація благоустрою населених пунктів
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
Здійснення заходів із землеустрою
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
Реалізація інших заходів щодо соціальноекономічного розвитку територій
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки
місцевого значення
Інші заходи у сфері засобів масової інформації
Інша діяльність у сфері державного управління
Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медикосанітарної) допомоги
Первинна медична допомога населенню, що
надається фельдшерськими, фельдшерськоакушерськими пунктами
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
Відділ культури, туризму та зовнішніх зв’язків
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних
територіальних громадах
Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)
Забезпечення діяльності бібліотек

-7710,00

-9009,00

-973,00

-37000,0

-4141,30
-108673,28

-31000

-15967,60
-50000,0
-118056,00
-15000,0
-6667,79

-14167,69

-81,20
-7807,00
-240,0
-17802,08
-293570,97
-123501,17

-12235,57
357239,94

-300,61

106763,41
5780,97

10389,00
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1014060
1014081

3710160

611020

0611162

Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
Фінансовий відділ
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних
територіальних громадах
Відділ освіти і науки
Надання
загальної
середньої
освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами
Інші програми та заходи у сфері освіти

Надання дошкільної освіти
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
0611161
освіти
Відділ соціального захисту населення
Керівництво і управління у відповідній сфері у
0810160
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних
територіальних громадах
Інші заходи у сфері соціального захисту і
0813242
соціального забезпечення
Надання пільг окремим категоріям громадян з
0813032
оплати послуг зв`язку
Надання соціальних гарантій фізичним особам,
які надають соціальні послуги громадянам
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з
0813160
інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої
допомоги
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і
праці, військової служби, органів внутрішніх
083180
справ та громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи) на оплату житловокомунальних послуг
Надання фінансової підтримки громадським
0813192
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і
813041
пологами
813042
Надання допомоги при усиновленні дитини
Надання допомоги на дітей, над якими
813044
встановлено опіку чи піклування
813046
Надання тимчасової державної допомоги дітям
Надання державної соціальної допомоги
813047
малозабезпеченим сім`ям
0611010

1125,16
-170,91

-3087,12

-23244,27

-22702,74
+22941,56
-1847,8

2531,37
2200,0
-29,15
-156,43

454,21

-5000,0

-68108,79
-8430
-152839,53
-13984,59
-119472,19

24074,00
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813081

813082

813083

813085

Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
Надання державної соціальної допомоги особам,
які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю, державної соціальної допомоги на
догляд
Надання допомоги по догляду за особами з
інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного
розладу
Надання щомісячної компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю I групи, а також за особою,
яка досягла 80-річного віку

416816,76

16541,58

-1488,97

-69034,27
62704,69

При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку

-62704,69
на суму

62704,69грн.
4.Врахувати в складі доходів загального фонду міського бюджету:
4.1. іншу дотацію з місцевого бюджету в сумі 200000,0 грн.;
4.2. субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції в сумі 150000,0 грн.;
4.3. дотацію з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного
бюджету в сумі 320000,0 грн.
та спрямувати КО «Бурштинська центральна міська лікарня» за КПКВКМБ 0122010
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» в сумі 670000,0 грн.
5. Збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі
683000,0тис.грн. та спрямувати:
5.1.Відділу освіти і науки:
- за КПКВМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» - 507000,0 грн. (в тому числі
«Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 6 “Пролісок”, м. Бурштин, вул. Коновальця, буд. 3» 483000,0 тис.грн., для покращення матеріально-технічної бази -24000,0 тис. грн.)
- за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»- для покращення матеріально-технічної бази
156000,0 грн.
5.2. Міській раді

за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного

управління» для покращення матеріально-технічної бази відділу у справах молоді та спорту
20000,0грн.
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При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 683000,0 грн.
6. Зменшити обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних
заходів (Проведення моніторингу за станом атмосферного повітря на території Бурштинської
міської ради) в сумі 300000,0 грн. та відповідно за видатками по міській раді за КПКВКБ
КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів»300000,0 грн.
7.Зменшити обсяг державної субвенції місцевим бюджетам:
7.1. Виплати допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не
мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з
інвалідністю 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за
особою, яка досягла 80-річного віку». -3650000,0 грн. та за видатками по відділу соціального
захисту населення:
КПКВК
МБ
813041
813042
813043
813044
813045
813046
813047
813081
813082
813083
813084

813085

Назва розпорядників коштів, коду класифікації
Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами
Надання допомоги при усиновленні дитини
Надання допомоги при народженні дитини
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку
чи піклування
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
Надання тимчасової державної допомоги дітям
Надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім`ям
Надання державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
Надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
державної соціальної допомоги на догляд
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю
I чи II групи внаслідок психічного розладу
Надання тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного
віку, але не набула права на пенсійну виплату
Надання щомісячної компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою
з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80річного віку

Загальний
фонд
сума, грн.
-63000
-10290
-1447180,38
-157000
-123390,5
-50400
-1298429,88
-417249,72
-44733,7
-34984,06
-3267,25

-74,51
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7.2. Виплати державної соціальної допомоги на дітей сиріт, та дітей позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних
сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над
дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитинив сім’ї «патронатного
вихователя -10200,0 грн. та за видатками за КПКВКМБ 0813230

«Виплата державної

соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам» -10200,0 грн.
8. Збільшити обсяг державної субвенції місцевим бюджетам на надання пільг на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим
категоріям громадян відповідно до законодавства» +11813,92 грн. та за видатками за
КПКВКМБ 0813022 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу»

+ 12013,92 грн.,

КПКВКМБ 0813021 « Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» 200,0грн.
9.Збільшити обсяг іншої субвенції в сумі 2700,0грн. та спрямувати відділу освіти і
науки

для перевезення дітей до Насташинської ЗОШ І-ІІ ст. з с.Куничі за КПКВКМБ

0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в
т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами».
Голосували про прийняття рішення № 03/66-19 в цілому.
«за»

- 21

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 03/66 -19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
4. Про затвердження Міської цільової програми «Фінансова підтримка КП «Капітальне
будівництво Бурштинської міської ради» на 2019-2021 роки. (Проект №1411)
ДОПОВІДАВ:
І.М.Туз – директор КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради», який
ознайомив з проектом рішення та рекомендацією до проекту рішення комісії з питань
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бюджету та економічного розвитку (потокол від 17.01.2019 № 1) про підтримку проекту
рішення, з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства
(потокол від 17.01.2019 № 1) про підтримку проекту рішення.
Голосували про прийняття рішення № 04/66-19 в цілому.
«за»

- 21

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 04/66 -19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
5. Про затвердження Програми фінансового забезпечення на виготовлення проектнокошторисної документації, технічних завдань для виконання загально-будівельних робіт
в м. Бурштин та с. Вигівка на 2019-2021 роки. ( Проект №1412)
ДОПОВІДАВ:
І.М.Туз – директор КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради», який
ознайомив з проектом рішення та рекомендацією до проекту рішення комісії з питань
бюджету та економічного розвитку (потокол від 17.01.2019 № 1) про підтримку проекту
рішення; про невизначеність по даному проекту рішення комісії з питань будівництва,
архітектури та житлово – комунального господарства (потокол від 17.01.2019 № 1).
ВИСТУПИЛИ:
І.В.Прокопів – депутат міської ради, про надання додаткової інформації комісії та
підтримку проекту рішення комісією.
Голосували про прийняття рішення № 05/66-19 в цілому.
«за»

- 21

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 05/66 -19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
6. Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки громадської організації
фізкультурно-спортивного спрямування НФК «Бурштин» на 2019 рік. (Проект №1414)
ДОПОВІДАВ:
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М.В.Шкарпович – головний спеціаліст відділу у справах молоді і спорту, який
ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань
бюджету та економічного розвитку (потокол від 17.01.2019 № 1) про підтримку проекту
рішення; з питань гуманітарної політики (потокол від 15.01.2019 № 1) про підтримку проекту
рішення.
Голосували про прийняття рішення № 06/66-19 в цілому.
«за»

- 21

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ прийняти рішення № 06/66 -19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
7. Про

затвердження

програми

фінансової

підтримки

громадської

організації

«Бурштинська міська федерація футболу» на 2019 рік. (Проект №1415)
ДОПОВІДАВ:
М.В.Шкарпович – головний спеціаліст відділу у справах молоді і спорту, який
ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань
бюджету та економічного розвитку (потокол від 17.01.2019 № 1) про підтримку проекту
рішення; з питань гуманітарної політики (потокол від 15.01.2019 № 1) про підтримку проекту
рішення.
Голосували про прийняття рішення № 07/66-19 в цілому.
«за»

- 21

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ прийняти рішення № 07/66 -19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
8. Про

затвердження

Програми

фінансового

забезпечення

апарату

управління

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 2019-2020 роки.(Проект
№1384)
ДОПОВІДАВ:
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І.Я.Рибчук – головний спеціаліст відділу економіки та промисловості, яка ознайомила
з проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань бюджету та
економічного розвитку (потокол від 17.01.2018 № 1) про підтримку проекту рішення.
Запропонувала внести зміни у Програму:
Зведена (незахищені видатки) у розрізі відділів 1504120 тис грн (додаток №1);
за підпрограмами:
-

Витрати на забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг
(затверджено рішенням ради №18/62-18 від 28.11.2018; додаток №2) –
726000,00грн;

-

Витрати на забезпечення діяльності юридичного відділу (затверджено рішенням
ради №15/62-18 від 28.11.2018; додаток №3) – 40000,00 грн;

-

Витрати на забезпечення діяльності сектору кадрової роботи (затверджено
рішенням ради №20/62-18 від 28.11.2018);

-

Витрати на забезпечення діяльності архіву (затверджено рішенням ради №14/6218 від 28.11.2018) – 16000,00 грн;

-

Витрати на забезпечення діяльності відділу державної реєстрації прав на рухоме
майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань (затверджено рішенням ради №01/64-18 від 20.12.2018;
додаток №6) – 14000,00 грн.

та у додатки № 1,2,3,4,5,6 Програми (додаються).
Голосували про прийняття проекту рішення № 08/66 - 19 за основу.
«за»

- 21

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: проект рішення № 08/66 - 19 прийняти за основу.
ВИСТУПИЛИ:
Р.С.Іванюк – депутат міської ради, про перерозподіл коштів по додатку № 6: із
обслуговування оргтехніки 1100,0 грн. на придбання сертифікованих електронних ключів.
Голосували про зміни до проекту рішення № 09/66 -19.
«за»

- 21

«проти»

- 0
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«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: внести зміни.
Зведена (незахищені видатки) у розрізі відділів 1504120,0 тис. грн.. (додаток №1);
за підпрограмами:
-

-

Витрати на забезпечення діяльності Центру надання адміністративних
послуг (затверджено рішенням ради №18/62-18 від 28.11.2018; додаток
№2) – 726 000,00 грн;
Витрати на забезпечення діяльності юридичного відділу (затверджено
рішенням ради №15/62-18 від 28.11.2018; додаток №3) – 40000,00 грн.;
Витрати на забезпечення діяльності сектору кадрової роботи
(затверджено рішенням ради №20/62-18 від 28.11.2018);
Витрати на забезпечення діяльності архіву (затверджено рішенням ради
№14/62-18 від 28.11.2018) – 16000,00 грн.;
Витрати на забезпечення діяльності відділу державної реєстрації прав на
рухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осібпідприємців та громадських формувань (затверджено рішенням ради
№01/64-18 від 20.12.2018; додаток №6) – 14000,00 грн.

та у додатки № 1,2,3,4,5,6 Програми (додаються).
Голосували про прийняття рішення № 08/66-19 в цілому.
«за»

- 21

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ прийняти рішення № 08/66 -19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
9. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік. (Проект №1421)
ДОПОВІДАВ:
О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, яка ознайомила з проектом рішення та
рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань бюджету та економічного розвитку
(потокол від 17.01.2019 № 1):
1. Врахувати в складі доходів іншу субвенцію з Насташинського сільського бюджету
в сумі 10000,0 грн та спрямувати відділу освіти та науки для перевезення дітей до
Насташинської ЗОШ І-ІІ ст. з с.Куничі до с.Насташине, які знаходяться на території
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Насташинської сільської ради за КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері освіти».
2. Частину залишку коштів загального фонду міського бюджету, який склався на
01.01.2019 року в сумі 698034,89 грн. направити :
КПКВК
МБ

0110150

0122010

1011100

1014060

0611010

611020

0611161

Назва розпорядників коштів, коду
класифікації
Міська рада
Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті ради (у
разі її створення), міської, селищної,
сільської рад (оплата енергоносіїв)
Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню (оплата праці11204,75, енергоносії-112604,40)
Відділ культури, туризму та
зовнішніх зв’язків
Надання спеціальної освіти школами
естетичного виховання (музичними,
художніми, хореографічними,
театральними, хоровими, мистецькими)
(оплата енергоносіїв)
Забезпечення діяльності палаців i
будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та iнших клубних закладів
(оплата енергоносіїв)
Відділ освіти і науки
Надання дошкільної освіти (оплата
енергоносіїв-179862,05,аварійна заміна
бойлера та теплообмінної установки
ДНЗ №6-16000,36, влаштування
відкосів вікон ДНЗ №22000,0грн.ДНЗ№3-40000,0грн.)
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми
навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим
садком,
інтернатом
при
школі),
спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями,
колегіумами
(оплата
енергоносіїв)
Забезпечення діяльності інших закладів
у сфері освіти (оплата енергоносіїв)

Загальний
фонд
сума, грн.

Спеціальний
фонд
сума, грн.

79706,54

123809,15

23643,10

23880,16

221762,05

16000,36

161701,07

47532,46

682034,53
16000,36
При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 16000,36 грн.
3.Залишок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку), який склався на 01.01.2019
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в сумі 48999,64 грн. направити відділу освіти і науки для аварійної заміни бойлера та
теплообмінної установки ДНЗ №6 за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти».
4.Залишок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції, який склався станом на
01.01.2019 в сумі 6660,60 грн. направити для погашення заборгованості по оплаті праці КО
«Бурштинська центральна міська лікарня» за КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна
стаціонарна медична допомога населенню».
5.Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який склався станом на
01.01.2019 в сумі 1665000,0 грн.направити:
5.1.Відділу освіти на науки :
- за КПКВМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» -1489000,0 грн. (в тому числі
«Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 6 “Пролісок”, м. Бурштин, вул. Коновальця, буд. 3» 1465000,0 грн., для покращення матеріально-технічної бази - 24000,0 грн.)
- за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» - для покращення матеріально-технічної бази
156000,0 грн.
5.2.Міській раді

за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного

управління» для покращення матеріально-технічної бази відділу у справах молоді та спорту
20000,0 грн.
При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі
1665000,0грн.
6.Відповідно до звернень внести наступні зміни до бюджету по міській раді:
6.1.КПКВКМБ0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
Зменшити призначення по програмі соціально-економічного та культурного розвитку
територій м.Бурштина та с.Вигівка (обслуговування громадського туалету по вул С.Бандери)
в сумі 30550 грн. та відповідно збільшити по програмі благоустрою та розвитку
комунального господарства міста на 2017-2019 рр. (оплата праці працівників громадського
туалету).
6.2. Зменшити призначення за КПКВКМБ0116030 «Організація благоустрою
населених пунктів» в сумі 140719 грн. та збільшити за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність
у сфері державного управління» (Міська цільова програма «Фінансова підтримка КП
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«Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» на 2019-2021 -91639,0 грн., Програма
фінансового забезпечення на виготовлення проектно-кошторисної документації, технічних
завдань для виконання загально-будівельних робіт в м. Бурштин та с. Вигівка на 2019-2021
роки - 49080,0 грн.).
6.3.Зменшити призначення за КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» в сумі
692120,0грн. та відповідно збільшити

зп КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері

державного

фінансового

управління»

(Програма

забезпечення

апарату

управління

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 2019-2020 роки).
6.4.Зменшити

призначення

за

КПКВКМБ

0115011

«Проведення

навчально-

тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» в сумі 280000,0 грн. та
відповідно збільшити за КПКВКМБ 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» (Програма
фінансової підтримки громадської організації «Бурштинська міська федерація футболу» на
2019 рік-30000,0 грн., програми розвитку та фінансової підтримки громадської організації
фізкультурно-спортивного спрямування НФК «Бурштин» на 2019 рік- 250000,0 грн.).
Запропонувала доповнити пункт 2:

0118220

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки
місцевого значення (фінансування
«Програми фінансування мобілізаційних
заходів населення та заходів з територіальної
оборони на 2019-2020 роки» для придбання
принтера для Галицького РВК )
Голосували про прийняття проекту рішення № 09/66 -19 за основу.
«за»

- 21

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: проект рішення № 09/66-19 прийняти за основу.
Голосували про зміни до проекту рішення № 09/66 -19.
«за»

- 22

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).

7500,00
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ВИРІШИЛИ: внести зміни.
1.Врахувати в складі доходів іншу субвенцію з Насташинського сільського бюджету в
сумі 10000,0 грн та спрямувати відділу освіти та науки для перевезення дітей до
Насташинської ЗОШ І-ІІ ст. з с.Куничі до с.Насташине, які знаходяться на території
Насташинської сільської ради за КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері освіти».
2. Частину залишку коштів загального фонду міського бюджету, який склався на
01.01.2019 року в сумі 705534,89 грн. направити :
КПКВК
МБ

0110150

0118220

0122010

1011100

1014060

0611010

0611020

Назва розпорядників коштів, коду
класифікації
Міська рада
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад (оплата
енергоносіїв)
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки
місцевого значення (фінансування
«Програми фінансування мобілізаційних
заходів населення та заходів з територіальної
оборони на 2019-2020 роки» для придбання
принтера для Галицького РВК )
Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню(оплата праці11204,75,енергоносії-112604,40)
Відділ культури, туризму та зовнішніх
зв’язків
Надання спеціальної освіти школами
естетичного виховання (музичними,
художніми, хореографічними, театральними,
хоровими, мистецькими)(оплата
енергоносіїв)
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів (оплата енергоносіїв)
Відділ освіти і науки
Надання дошкільної освіти (оплата
енергоносіїв-179862,05, аварійна заміна
бойлера та теплообмінної установки ДНЗ
№6-16000,36, влаштування відкосів вікон
ДНЗ №2-2000,0 грн.ДНЗ№3-40000,0 грн.)
Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в
т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом

Загальний
фонд
сума,грн.

Спеціальний
фонд
сума, грн.

79706,54

7500,00

123809,15

23643,10

23880,16

221762,05

161701,07

16000,36
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0611161

при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами (оплата
енергоносіїв)
Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері освіти (оплата енергоносіїв)

47532,46

682034,53
23500,36
При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 23500,36 грн.
3.Залишок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку), який склався на 01.01.2019
в сумі 48999,64 грн. направити відділу освіти та науки для аварійної заміни бойлера та
теплообмінної установки ДНЗ №6 за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти».
4.Залишок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції, який склався станом на
01.01.2019 року в сумі 6660,60 грн. направити для погашення заборгованості по оплаті праці
КО «Бурштинська центральна міська лікарня» за КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна
стаціонарна медична допомога населенню».
5.Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який склався станом на
01.01.2019 рокув сумі 1665000,0 грн.направити:
5.1.Відділу освіти і науки :
- за КПКВМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» -1489000,0 грн. (в тому числі
«Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 6 “Пролісок”, м. Бурштин, вул. Коновальця, буд. 3» 1465000,0 грн., для покращення матеріально-технічної бази - 24000,0 грн.)
- за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»- для покращення матеріально-технічної бази
156000,0 грн.
5.2.Міській раді

за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного

управління» для покращення матеріально-технічної бази відділу у справах молоді та спорту
20000,0 грн.
При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі
1665000,0грн.
6.Відповідно до звернень внести наступні зміни до бюджету по міській раді :
6.1.КПКВКМБ0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
Зменшити призначення по програмі соціально-економічного та культурного розвитку
територій м.Бурштина та с.Вигівка на 2019 рік (обслуговування громадського туалету по вул
С.Бандери) в сумі 30550 грн. та відповідно збільшити по програмі благоустрою та розвитку
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комунального господарства міста на 2017-2019 роки (оплата праці працівників громадського
туалету).
6.2. Зменшити призначення за КПКВКМБ0116030 «Організація благоустрою
населених пунктів» в сумі 140719 грн. та збільшити за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність
у сфері державного управління» (Міська цільова програма «Фінансова підтримка КП
«Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» на 2019-2021 роки -91639,0 грн.,
Програма фінансового забезпечення на виготовлення проектно-кошторисної документації,
технічних завдань для виконання загально-будівельних робіт в м. Бурштин та с. Вигівка на
2019-2021роки - 49080,0 грн.).
6.3.Зменшити призначення за КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» в сумі
692120,0грн. та відповідно збільшити

зп КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері

державного

фінансового

управління»

(Програма

забезпечення

апарату

управління

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 2019-2020 роки).
6.4.Зменшити

призначення

за

КПКВКМБ

0115011

«Проведення

навчально-

тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» в сумі 280000,0 грн. та
відповідно збільшити за КПКВКМБ 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» (Програма
фінансової підтримки громадської організації «Бурштинська міська федерація футболу» на
2019 рік-30000,0 грн., програми розвитку та фінансової підтримки громадської організації
фізкультурно-спортивного спрямування НФК «Бурштин» на 2019 рік- 250000,0 грн.)
Голосували про прийняття рішення № 09/66-19 в цілому.
«за»

- 21

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ прийняти рішення № 09/66 -19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
10. Про План природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього
природного середовища по Бурштинській міській раді на 2019 рік. (Проект №1418)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
проектом рішення та рекомендацією до проекту рішення спільного засідання комісій з
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питань бюджету та економічного розвитку, з питань будівництва, архітектури та житлово –
комунального господарства, земельної та з питань екології (потокол від 14,17.01.2019 № 8)
про підтримку проекту рішення.
ВИСТУПИЛИ:
Л.І.Горват – депутат міської ради, про стихійне сміттєзвалище на території
обслуговування ТзОВ «Романі» вул. Р.Шухевича,11.
Голосували про прийняття рішення № 10/66-19 в цілому.
«за»

- 22

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 10/66 -19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
11. Про надання попереднього погодження ТзОВ «Романі», на продаж земельної ділянки
для

будівництва

та

обслуговування

будівель

торгівлі

в

м.

Бурштин

по

вул. Р.Шухевича,11/1. (Проект №1389)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології (протокол від 13.12.2018 № 20) про підтримку проекту
рішення.
Голосували про прийняття рішення № 11/66-19 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 1
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 11/66-19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
з передачею у приватну власність ( гр. Сірко О.І.). (Проект №1390)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології (протокол від 13.12.2018 № 20) про підтримку проекту
рішення.
Голосували про прийняття рішення № 12/66-19 в цілому.
«за»

- 21

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 12/66-19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
13. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки (ТзОВ
«Західтехнотранс»). (Проект №1391)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології (протокол від 13.12.2018 № 20) про підтримку проекту
рішення.
Голосували про прийняття рішення № 13/66-19 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 13/66-19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
14. Про продовження (поновлення) терміну договору
Волошин І.С.) (Проект №1392)

оренди земельної ділянки (ПП
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ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології (протокол від 13.12.2018 № 20) про підтримку проекту
рішення.
Голосували про прийняття рішення № 14/66-19 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 14/66-19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
15. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки (ТзОВ
«Пам’ять»). (Проект №1393)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології (протокол від 13.12.2018 № 20) про підтримку проекту
рішення.
Голосували про прийняття рішення № 15/66-19 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 15/66-19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
16. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та
обслуговування жилого

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна

ділянка) (гр.гр.Конів Р.З., Якимович М.І.). (Проект №1394)
ДОПОВІДАВ:
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В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології (протокол від 13.12.2018 № 20) про підтримку проекту
рішення. Запропонував Коніва Р.З. поставити на загальну чергу.
Голосували про прийняття проекту рішення № 16/66 -19 за основу.
«за»

- 21

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: проект рішення № 16/66-19 прийняти за основу.
Голосували про зміни до проекту рішення № 16/66 -19.
«за»

- 21

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: внести зміни.
Коніва Р.З. поставити на загальну чергу.
Голосували про прийняття рішення № 16/66-19 в цілому.
«за»

- 21

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 16/66-19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
17. Про надання згоди «Школі вищої спортивної майстерності» управління спорту ІваноФранківської ОДА на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
обслуговування приміщення спортивної веслувальної бази в постійне користування по
вул. Липова,2 м. Бурштин (за межами населеного пункту). (Проект №1395)
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ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології (протокол від 13.12.2018 № 20) про підтримку проекту
рішення.
Голосували про прийняття рішення № 17/66-19 в цілому.
«за»

- 19

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 17/66-19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
18. Про поставлення на чергу для отримання земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства (гр. Конів Р.З.). (Проект №1396)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології (протокол від 13.12.2018 № 20) про підтримку проекту
рішення.
Голосували про прийняття рішення № 18/66-19 в цілому.
«за»

- 19

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 18/66-19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
будівництва

індивідуального

гаража

(гр.Ткачовський І.В.). (Проект №1397)

з

передачею

у

ділянки для

приватну

власність
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ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології (протокол від 13.12.2018 № 20) про підтримку проекту
рішення.
Голосували про прийняття рішення № 19/66-19 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 19/66-19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
20. Про внесення в список черговості на виділення земельної ділянки для будівництва
індивідуальних гаражів ( гр. Конів Р.З.). (Проект №1398)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології (протокол від 13.12.2018 № 20) про підтримку проекту
рішення.
Голосували про прийняття рішення № 20/66-19 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 20/66-19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
(відновлення) меж

встановлення

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
з передачею у приватну власність ( гр.Лахоцький М.І.).( Проект №1399)
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ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології (протокол від 13.12.2018 № 20) про підтримку проекту
рішення.
Голосували про прийняття рішення № 21/66-19 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 21/66-19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
22. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва індивідуального гаража з передачею у власність (гр. Павлюк О.Б.).
(Проект №1400)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології (протокол від 13.12.2018 № 20) про підтримку проекту
рішення.
Голосували про прийняття рішення № 22/66-19 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 22/66-19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж

земельних ділянок в натурі (на місцевості) длябудівництва, та
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
з передачею у приватну власність (гр.гр. Горошенко О.А., Мадій В.М.). (Проект №1401)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології (протокол від 13.12.2018 № 20) про підтримку проекту
рішення.
Голосували про прийняття рішення № 23/66-19 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 23/66-19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
24. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Рега Р.П.). (Проект №1402)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології (протокол від 13.12.2018 № 20) про підтримку проекту
рішення.
Голосували про прийняття рішення № 24/66-19 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 24/66-19 в цілому (рішення додається).
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ВИСТУПИЛИ:
Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив з повідомленням депутата міської
ради Володимира Котіва про конфлікт інтерсів у проектах №1403 та №1404 (повідомлення
про конфлікт інтересів додається).
СЛУХАЛИ:
25. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення
особистого селянського господарства

з передачею у спільну сумісну власність

(гр.гр. Котів В.В., Котів К.Р.). (Проект №1403)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології (протокол від 13.12.2018 № 20) про підтримку проекту
рішення.
Голосували про прийняття рішення № 25/66-19 в цілому.
«за»

- 19

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 25/66-19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
26. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) з передачею у спільну сумісну

власність (гр.гр. Котів В.В.,

Котів К.Р.). (Проект №1404)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології (протокол від 13.12.2018 № 20) про підтримку проекту
рішення.
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Голосували про прийняття рішення № 26/66-19 в цілому.
«за»

- 19

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 26/66-19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж
обслуговування

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та

індивідуального

гаража

з

передачею

у

приватну

власність

(гр. Маєвський Р.В.). (Проект №1405)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології (протокол від 13.12.2018 № 20) про підтримку проекту
рішення.
Голосували про прийняття рішення № 27/66-19 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 27/66-19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
28. Про затвердження проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради
(гр.Квасій В.В.). (Проект №1406)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
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земельної та з питань екології (протокол від 13.12.2018 № 20) про підтримку проекту
рішення.
Голосували про прийняття рішення № 28/66-19 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 28/66-19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
29. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для
будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради
(гр.гр. Шеремета Н.Б., Черевата О.В., Цирульніков А.О., Бойчук О.І.). (Проект №1407)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології (протокол від 13.12.2018 № 20) про підтримку проекту
рішення.
Голосували про прийняття рішення № 29/66-19 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 29/66-19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого
селянського господарства з передачею у приватну власність (гр. Косенко Т.П.). (Проект
№1408)
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ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології (протокол від 13.12.2018 № 20) про підтримку проекту
рішення.
Голосували про прийняття рішення № 30/66-19 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 30/66-19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
31. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення
особистого селянського господарства з передачею у власність

( гр.гр. Полегенько Г.І.,

Бук Л.Я.). (Проект №1409)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології (протокол від 13.12.2018 № 20) про підтримку проекту
рішення.
Голосували про прийняття рішення № 31/66-19 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 31/66-19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
32. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Бук Л.Я.). (Проект №1410)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології (протокол від 13.12.2018 № 20) про підтримку проекту
рішення.
Голосували про прийняття рішення № 32/66-19 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 32/66-19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
33. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність (гр.Гачинська
В.Т.). (Проект №1416)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології (протокол від 13.12.2018 № 20) про підтримку проекту
рішення.
Голосували про прийняття рішення № 33/66-19 в цілому.
«за»

- 19

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 33/66-19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
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34. Про надання попереднього погодження громадянину Чаві Володимиру Васильовичу,
на продаж земельної ділянки для розміщення нежитлової будівлі (торговий павільйон)
в м. Бурштин по вул.С.Стрільців, 33Г. (Проект №1417)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології (протокол від 13.12.2018 № 20) про підтримку проекту
рішення.
Голосували про прийняття рішення № 34/66-19 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 34/66-19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
35. Відповіді на депутатські запити:
-

рішення

міської

ради

від

28.11.2018 №

12/63-18

«Про

депутатський

запит

І.З.Карвацького».
ДОПОВІДАВ:
Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із відповіддю від 21.12.2018
№ 2661/02-20, яка надана міським головою Р.Джурою (текст відповіді додається).
ВИСТУПИЛИ:
І.З.Карвацький – депутат міської ради, про зняття даного запиту з контролю.
Голосували за прийняття рішення № 35/66-19 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються):
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 35/66-19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
36. Депутатські запити. (І.В.Прокопів, Л.І.Петровська)
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ДОПОВІДАВ:
І.В.Прокопів - депутат міської ради, про депутатський запит щодо складових тарифу на
теплову енергію (копія запиту додається).
Голосували про прийняття рішення № 36.01/66-19 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 36.01/66-19 в цілому (рішення додається).
ДОПОВІДАВ:
Л.І.Петровська - депутат міської ради, про депутатський запит щодо обслуговування
КО «Бурштинська центральна міська лікарня» населення Галицького району (копія листа
КО «Бурштинська центральна міська лікарня» додається).
Голосували про прийняття рішення № 36.02/66-19 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 36.02/66-19 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
37. Різне.
ВИСТУПИЛИ:
Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про звернення щодо надання інформації по ГО
«АМЕР Прикарпаття».
І.О.Дулик – депутат міської ради, про необхідність заслухати на пленарному засіданні
питання звіту про фінансово - господарську діяльність Агенції Місцевого Економічного
Розвитку м.Бурштина за 2017- 2018 роки.
І.В.Прокопів – депутат міської ради, про включення в план роботи ради на 2019 рік у
І кварталі звіту комітету з управління впровадження Стратегічного плану соціального
партнерства ДТЕК з містом Бурштин за період 2016 - 2018 роки.
Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про проект рішення плану роботи ради на 2019 рік.
Л.І.Горват – депутат міської ради, про звернення щодо скликання позачергової сесії для
розгляду питання про призначення директора Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3.
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Р.О.Джура – міський голова, про роботу комісії по вибору директора Бурштинської
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3; про доставку парт у Бурштинський НВК; про зустрічі з освітянами
міста щодо фінансування освіти у 2019 році; про необхідність підтримки бюджетних
установ; про можливе підняття заробітної плати на Бурштинській ТЕС; про освітянський
форум у місті 15,16 лютого; про ГО «АМЕР Прикарпаття» та його засновників; про
нарахування коштів за транспортування враховуючи температурний коефіцієнт та
необхідність внесення змін у рішення міської ради; про демонтаж приміщення колишньої
поліклініки.
І.О.Дулик – депутат міської ради, про погане забезпечення теплом багатоквартирних
будинків; про роботи які проводяться у приміщенні колишньої аптеки «Віта».
Р.О.Джура – міський голова, про роботи по ЦНАП; про проблеми теплопостачання
міста.
Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про мотивацію свого звернення щодо ГО
«АМЕР Прикарпаття».
М.П.Тарнавський – представник профкому КО «Бурштинська центральна міська
лікарня», про оплату праці медичних працівників; про запрошення голів фракцій на зустріч з
представниками колективу 29.01.2019 о 17.30.
Р.О.Джура – міський голова, про неможливість закриття лікарні; про необхідність
співпраці з депутатським корпусом.
С.М.Сопільняк – головний лікар КО «Бурштинська центральна міська лікарня», про
проведені роботи у 2018 році; про процедуру скорочення персоналу; про необхідність вибору
типу лікарняного закладу який необхідний місту.
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про планову перевірку лікарні державними
контролюючими органами; запропонувала включити у склад комісії по перевірці
представників депутатського корпусу.

Міський голова

Роксолана Джура

