
ПРОТОКОЛ 

 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

 від « 11 » квітня 2019 р.                                                                         №10 

 

На засіданні    

присутні депутати міської ради:_Рик В.Л, Процик А.С., Сенчина Т.М.  

На засіданні відсутні депутати міської ради:  Іванюк Р.С.,  Крижалка А.С._                           

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

Запрошені: Петровська О.І. 

Порядок денний 

 

Різне: Про стан виплати заробітної плати в  закладах загальної середньої освіти.  

 Про виплати заробітної плати в  закладі охорони здоров’я.  
 

 

СЛУХАЛИ: Про стан виплати заробітної плати в  закладах загальної середньої 

освіти. 

 ДОПОВІДАВ: заступник міського голови – Кицела Н.Ю., яка зазначила , що станом на 

01.04.2019 року виникла проблема щодо виплати заробітної плати педагогічним 

працівникам  Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та Бурштинської гімназії. Основною 

причиною такої ситуації є неналежне виконання заходів з оптимізації мережі бюджетних 

установ  відповідно до затвердженого фінансового ресурсу. Фактична наповнюваність 

класів у загальноосвітніх навчальних закладів міста менша від розрахункової, яка 

застосовується при визначенні обсягу освітньої субвенції з державного бюджету. З 

міського бюджету здійснюється надлишкове утримання 13 класів, що призводить до 

неефективного використання коштів в обсязі 5,0 млн. грн. та відповідно є причиною 

виникнення кредиторської заборгованості зі виплати заробітної плати педагогічним 

працівникам. Вартість навчання 1 учня у 2018/2019 навчальному році перевищує середню 

вартість по Україні (14,9 тис грн. на рік) і становить 17,7 тис грн. 

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

запропонував розробити і вжити заходів  щодо уникнення виникнення кредиторської 

заборгованості по виплаті заробітної плати педагогічним працівникам. 

 Сенчина Т.М. – заступник голови комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку, яка запропонувала відділу освіти і науки спільно з керівниками  ЗНЗ  привести 

мережу  закладів у відповідність до формули розрахунку освітньої субвенції. У зв’язку із  

незабезпеченістю асигнуваннями на оплату праці рекомендуємо зменшити розмір 

надбавки за престижність до 5%.  

Відділу освіти і науки проінформувати про дане рішення керівників ЗНЗ міста. 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозиції голови та заступника комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 



 

СЛУХАЛИ: Про виплати заробітної плати в  закладі охорони здоров’я.  

ДОПОВІДАВ: заступник міського голови – Кицела Н.Ю., яка зазначила , що аналогічною 

є проблеми , з утримання медичного закладу міста. Причиною є завищення показників 

кількості ліжок та чисельності працюючих в лікувальній установ : 

- Показник кількості ліжок із розрахунку на 10,0 тис населення є найвищим серед 

міст обласного значення і складає 68,4 од., а загальна кількість ліжок у звичайних 

стаціонарах перевищує норматив на 51 ліжко. 

Утримання таких понаднормових ліжок призводить до неефективного використання 

бюджетних коштів та виникнення не бюджетної заборгованості по виплаті заробітної 

плати працівникам медичної установи. 

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

запропонував розробити і вжити заходів  щодо уникнення виникнення кредиторської 

заборгованості по виплаті заробітної плати медичним працівникам . 

 Сенчина Т.М. – заступник голови комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку, яка запропонувала зобов’язати головного лікаря (С.Сопільняка) розробити 

поетапні заходи  ( до 31 травня 2019 року) щодо оптимізації даної установи та подати на  

розгляд постійних депутатських комісій для прийняття відповідного рішення. 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозиції голови та заступника комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

             Голова комісії                                                                            В.Рик 

 

Секретар комісії    


