
ПРОТОКОЛ 

 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

  Від «16» червня 2020 р.                                                                                                    №12 

 

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

На засіданні відсутні депутати міської ради: Крижалка А.                        

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

Запрошені: Петровська О., Назар М.С., Бандура І.,Видай С.О., Копаниця В.М., Томин 

І.С.,Кицела Н.Ю., Івасюк Л.Р.,Дулик І.О.,Александрів О.,Кунів І.,Сидор О.Р., Козар 

М.С., Шкарпович М.В.,Рибчук Б.Б. 
 

Порядок денний 

Розгляд проектів:2016,2017,2037,2043,2059,2067,2069 
 

Секретарем комісії обрано Процика А.С. 

1.СЛУХАЛИ:  Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на території  Бурштинської міської ради на 2021 рік 

(проект №2016) 
ДОПОВІДАВ: начальник економічного відділу  – Назар М.С., яка ознайомила з проєктом 

рішення. 

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

запропонував внести зміни в додаток №1 проєкту № 2016, а саме: 

Ставки податку 3 за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) для юридичних 

осіб  1 зони : 

1)по кодах 1230.1,1230.2,1230.4,1230.5,1230.6,1230.9 замінити на 0,200 

2) по коду 1264.4 замінити на 0. 

Дані зміни розглянути  та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт № 2016 з запропонованими змінами  та затвердити на 

черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4  чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

2.СЛУХАЛИ:  Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території 

Бурштинської міської ради на 2021 рік (проект №2017) 

ДОПОВІДАВ: начальник земельно-екологічного відділу  – Копаниця В.М., який 

ознайомив з проєктом рішення. Обговорили даний проект рішення і вирішили затвердити 

проект №2017 зі змінами відповідно до додатку 1 на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт № 2017 з запропонованими змінами відповідно до додатку 

№1 та затвердити на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3  чол, «проти» - 1 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

3.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 ознайомила з проєктом рішення та 

запропонувала підготувати інформацію на чергову сесію щодо вирішення питання по 

платниках єдиного податку. . 

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

запропонував підтримати пропозицію Сенчини Т.М. 

 

 



ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію Сенчини Т.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -4  чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

 

4.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття у власність територіальної 

громади м. Бурштин і с. Вигівка в особі Бурштинської міської ради матеріальних 

цінностей, придбаних в рамках реалізації проєктів конкурсу «Громада своїми руками» та 

проєкту «Великий грант» у м. Бурштин в 2019 р  (проект №2043) 

ДОПОВІДАВ: завідувач сектору ЖКГ- Бандура І., яка ознайомила з проєктом рішення. 

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

запропонував погодити проєкт № 2043  та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт № 2043  та затвердити на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4  чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2020 №07/94-20 «Про 

призначення уповноважених осіб за організацію та проведення процедур 

закупівлі/спрощених закупівель та затвердження Положення про уповноважену особу 

(особи)» (проект №2067) 

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

рішення та запропонувала внести наступні зміни: 

П.1.1.Викласти в такій редакції: 

Покласти функції уповноваженої особи з питань організації та проведення закупівель 

виконавчого органу Бурштинської міської ради, без звільнення від виконання посадових 

обов’язків, на начальника відділу економіки і промисловості Назар М.С. з 19,04.2020. 

П.1.2. Викласти в такій редакції: 

 Покласти функції уповноважених осіб з питань організації та проведення процедури 

спрощеної закупівлі виконавчого органу Бурштинської міської ради, без звільнення від 

виконання посадових обов’язків, на головних спеціалістів відділу економіки і 

промисловості Рибчук І.Я. та Тринчук Н.З. з 19.04.2020. 
ВИСТУПИЛИ: Рик В.Л. голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, який 

запропонував погодити проєкт № 2067 з запропонованими змінами  та затвердити на 

черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт № 2067 з запропонованими змінами    та затвердити на 

черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4  чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

6.СЛУХАЛИ: Про затвердження планової мережі закладів освіти Бурштина на 2020/2021 

навчальний рік (проект №2069) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу освіти і науки – Томин І.С., яка ознайомила з проєктом 

рішення. Обговорили даний проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: привести планову мережу закладів освіти(ЗНЗ) м.Бурштина на 2020/2021 

навчальний рік відповідно до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №10/85-19 

«Про максимальне приведення фактичної мережі закладів загальної середньої освіти 

м.Бурштин до формули розрахунку освітньої субвенції», підтримати пропозиції комісії з 

питань гуманітарної політики, в дод.№5 до проекту рішення п.2  цифру 167 замінити на 

161  та затвердити на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4  чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

7.СЛУХАЛИ: Про внесення змін у додаток до  «Програми функціонування Центру 

надання адміністративних послуг м.Бурштина на 2019-2020 роки» (проект №2072) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу ЦНАП – Кунів І., яка ознайомила з проєктом рішення. 

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

запропонував погодити проєкт № 2072  та затвердити на черговій сесії. 



ВИРІШИЛИ: погодити проєкт № 2072  та затвердити на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4  чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

Різне 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в Міську цільову програму «Молодь Бурштина» на 2017-

2020 роки   
ДОПОВІДАВ: Начальник відділу у справах молоді і спорту Козар М.С., яка 

запропонувала доповнити Програму пунктом: «Грошове нагородження учасників заходів» 

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

запропонував погодити доповнення та підготувати проект рішення про внесення змін до 

Програми. 

ВИРІШИЛИ: погодити доповнення та підготувати проект рішення про внесення змін до 

Програми. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4  чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про виділення коштів 

ДОПОВІДАВ: Депутат міської ради Шкарпович М.В., який просить виділити кошти для 

виготовлення та встановлення прибудинкових лавок по вул..Стуса,22. у сумі 15 000,00грн. 

шляхом змін до бюджету а саме: 

Зменшити призначення за КПКВКМБ 0118420 «Інші заходи у сфері засобів масової 

інформації» (Міська програма «Відкрите місто-влада для людей» на 2019-2020 роки) на 

суму 15000,00грн. та направити на КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою 

населених пунктів» (встановлення прибудинкових лавок по вул..Стуса,22) в сумі 

15000,00грн. 

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

запропонував підтримати звернення депутата та виділити кошти . 

Фінансовому відділу внести відповідні зміни до бюджету. 

Відділу економіки та промисловості внести відповідні зміни до Програми соціально-

економічного розвитку.  

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію депутата міської ради Шкарповича М.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3  чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 1 чол. 

 

 

Всі інші звернення розглянути на наступній комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку. 

 

 

Голова комісії  з питань бюджету 

та економічного розвитку                                                                          Володимир Рик 

 


