
ПРОТОКОЛ 

 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

  Від «26» травня 2020 р.                                                                                                    №10 

 

На засіданні присутні депутати міської ради:_Рик В., Процик А. Сенчина Т. 

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

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

Запрошені: Петровська О.,  
 

Порядок денний 

Розгляд проектів:2034,2037,2039,2041,2045,2050 

Секретарем комісії обрано Процика А.С. 
 

СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу КП «Житловик» матеріалів з міського 

матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій ( проєкт№ 

2034) 

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

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

запропонував погодити проєкт № 2034  та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт № 2034 та затвердити на черговій сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення Бурштинської міської ради від 24.06.2016 № 

05/14-16  «Про встановлення місцевих податків і зборів  на території м. Бурштин та  с. 

Вигівка» ( проект № 2037) 

ДОПОВІДАВ: депутат міської ради  –  Сенчина Т.М., яка  запропонувала зняти проект 

рішення з розгляду та обговорення. 

ВИРІШИЛИ:підтримати пропозицію депутата міської ради Сенчини Т.М. та  зняти з 

розгляду  проєкт № 2037. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету міста за І квартал 2020 року ( проєкт№ 2039) 

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

проектом рішення. 

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

запропонував погодити проєкт № 2039  та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт № 2039 та затвердити на черговій сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих 

засобів ( проєкт№ 2041) 

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

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

запропонував погодити проєкт № 2041  та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт № 2041 та затвердити на черговій сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про програму надання шефської допомоги Галицькому РВК ( проєкт№ 2045) 

ДОПОВІДАВ: головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів, 



оборонної та мобілізаційної роботи – Гудз Р., який  ознайомив з проектом рішення. 

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

запропонував погодити проєкт № 2045  та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт № 2045 та затвердити на черговій сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регламенту  роботи міської ради, затвердженого 

рішеннямБурштинської міської ради Івано – Франківської області № 01/46-18 від 

23.02.2018 року ( проєкт№ 2050) 

ДОПОВІДАВ: начальник юридичного відділу – Михайлишин М.Я. яка  ознайомила з 

проектом рішення 

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

запропонував погодити проєкт № 2050  та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт № 2050 та затвердити на черговій сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік (проект №2042) 

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

проєктом та запропонувала доповнити його: 

4.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до 

бюджету(доповнити): 

 

КПКВКМ

Б 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

сума,грн. 

 

 

Міська рада 

 

 

1 

0116030 

Організація благоустрою населених 

пунктів (придбання вапна,фарби, 

матеріалів для підготовки міста до свят) -30000,00 

 

 

0116030 

Організація благоустрою населених 

пунктів (Програма благоустрою та 

розвитку комунального господарства міста 

на 2020-2022рр. для закупівлі матеріалів 

для косіння трави по місту згідно 

закріпленої території рішенням 

виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради від 06.04.2011 №154 «Про 

затвердження площ прибудинкових 

територій , які обслуговують ЖЕГ та ГБіО 

КП «Житловик»») +30000,00 

 

 

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

запропонував погодити проєкт № 2042 зі змінами  та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт № 2042 зі змінами та затвердити на черговій сесії. 

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

 

Різне: всі звернення громадян, підприємств, установ розглянути на наступній комісії з 

питань бюджету та економічного розвитку. 

 

Голова комісії  з питань бюджету 

та економічного розвитку                                                                          Володимир Рик 

 


