
ПРОТОКОЛ 
 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

                    Від «14» травня 2019 р.                                                  №13 
 

На засіданні    

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

На засіданні відсутні депутати міської ради:  Іванюк Р.С. 

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

Запрошені: Петровська О.І., Назар М.С., Михайлишин М.Я.,Фітак І.Я.,Копаниця В.М., 

Рибчук Б.Б. 
 

Порядок денний 

 

Розгляд проектів: 1588,1589,1590,1591,1600,1603,1604,1611,1612,1613 

Різне. 

 

Засідання комісії почалось 13-37. 

 
1. СЛУХАЛИ:  Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг за кошти  

міського бюджету за 1 квартал 2019 року ( проект №1613 ) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу економіки та промисловості  – Назар М.С., яка  

ознайомила з проектом рішення. 

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

запропонував погодити проект рішення №1613  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1613 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

Приєднався Іванюк Р.С. 13-57 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження в новій редакції Положення щодо здійснення 

допорогових закупівель ( проект №1612 ) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу економіки та промисловості  – Назар М.С., яка  

ознайомила з проектом рішення. 

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

запропонував погодити проект рішення №1612 зі змінами (додаток додається)  і прийняти 

на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1612 зі змінами (додаток додається) та 

рекомендувати прийняти його на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5  чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол.  

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін допорогових закупівель, затвердженого рішенням 

міської ради від 29.11.2016 №03/20-16 (до Положення щодо проведення проект №1603 ) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу економіки та промисловості  – Назар М.С. яка  

ознайомила з проектом рішення та запропонувала викласти в такій редакції: «1. 

Доповнити  п.3.2 Положення щодо проведення допорогових закупівель, затвердженого 

рішенням міської ради від 29.11.2016  №03/20-16 «Про затвердження Положення щодо 

проведення допорогових закупівель»:  

- «капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці Міцкевича (автодорога H О9 



Львів-Мукачево) до площі Героїв ОУН-УПА в м.Бурштин Івано-Франківської області»; 

- «капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці Шухевича,6 до  вул.С.Стрільців,27 

в м.Бурштин Івано-Франківської області».  

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

запропонував погодити проект рішення №1603 зі змінами , а саме: п.1 викласти в такій 

редакції: « Доповнити  п.3.2 Положення щодо проведення допорогових закупівель, 

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016  №03/20-16 «Про затвердження 

Положення щодо проведення допорогових закупівель»:  «капітальний ремонт дорожнього 

покриття від вулиці Міцкевича (автодорога H О9 Львів-Мукачево) до площі Героїв ОУН-

УПА в м.Бурштин Івано-Франківської області»  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1603 зі змінами запропонованими головою 

комісії та рекомендувати прийняти його на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5  чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

4.СЛУХАЛИ: Про затвердження в новій редакції складу тендерного комітету виконавчого 

органу Бурштинської міської ради ( проект №1604 ) 

ДОПОВІДАВ Начальник відділу економіки і промисловості – Назар М.С., яка ознайомила 

з проектом рішення. 

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

запропонував погодити проект рішення №1604  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1604 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -5  чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про зміну розміру орендної плати за комунальне майно для ПП Базів Н. Б.  

( проект №1611 ) 

ДОПОВІДАВ завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального майна  – Бандура І., яка 

ознайомила з проектом рішення  

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

запропонував погодити проект рішення №1611   і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1611 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5 чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про перерахування залишку коштів на початок року ( проект №1589 ) 

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 проект рішення №1589  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1589 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5  чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету міста за І квартал 2019 року.. ( проект №1590 ) 

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 проект рішення №1590  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1590 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 



 

8. СЛУХАЛИ:  Про внесення  змін до рішення міської ради від 24 січня 2019 року   

№06/66-19 «Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки громадської 

організації фізкультурно-спортивного спрямування НФК «Бурштин» на 2019 рік»  

( проект №1600 ) 

ДОПОВІДАВ Начальник відділу молоді і спорту  – Козар М.С., яка ознайомила з 

проектом рішення. 

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

запропонував погодити проект рішення №1600  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1600 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

9.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми соціально – економічного розвитку м. 

Бурштин та села Вигівка на 2019 рік ( проект №1591 ) 

ДОПОВІДАВ Начальник відділу економіки та промисловості  – Назар М.С., яка 

ознайомила з проектом рішення та запропонувала доповнити його, а саме: 

 - зняти: п. «Придбання матеріалів для підготовки міста до свят» - -25 000,0 грн. 

- зняти з п. «принтер (мобілізаційні заходи Галицький РВК)» - -2275,0 грн. 

- направити на п. «розробка робочих проектів капремонту доріг, держекспертиза – 27 

275,0 грн.: в т.ч. РП «Капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці Міцкевича  

(автодорога H О9 Львів-Мукачево)  до площі Героїв ОУН-УПА в м.Бурштин Івано-

Франківської області – 2800,0 грн. 

РП«Капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці Шухевича,6 до  

вул.С.Стрільців,27 в м.Бурштин Івано-Франківської області» - 23536,0 грн. 

- доповнити п.«Капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці Міцкевича  

(автодорога H О9 Львів-Мукачево) до площі Героїв ОУН-УПА в м.Бурштин Івано-

Франківської області» - 590 000.грн. 

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

запропонував погодити проект рішення №1591 з доповненнями і прийняти на черговій 

сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1591 з доповненнями  та рекомендувати 

прийняти його на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -5  чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

10.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік ( проект №1588) 

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

проектом рішення та запропонувала зміни, а саме: 

1.Збільшити дохідну частину бюджету міста на суму 450000,0грн. 

2.Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 450000,0грн., та спрямувати її: 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальний 

фонд сума,грн. 

  Міська рада    

0122010 

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню(оплата праці з 

нарахуваннями) 306500,00 

 



 

Фінансовий відділ 

 

 

3719770 

Субвенція обласному бюджету для 

співфінансування  з обласного бюджету на 

закупівлю сучасних меблів,музичних 

інструментів,комп'ютерного обладнання, 

мультимедійного контенту 
 

93500,00 

3719770 

«Субвенція обласному бюджету на поточний 

дрібний ремонт автомобільної дороги  Т-09-

10 Бурштин – Калуш на ділянці км0+000 – 

км32+862 (для  Служби автомобільних доріг 

в Івано-Франківській області) 50000,00 

 

При цьому передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 93500,00грн 

3.Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 8000,0грн. по 

міській раді за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

(Програма про фонд міської ради на  виконання депутатських повноважень на 2016-2020 

роки). 

4.Відповідно до змін до Програми соціально-екномічного розвитку  внести наступні зміни 

до бюджеті по міській раді: 

4.1.Зменшити призначення за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів»-25000,00грн. 

За КПКВКМБ 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 

(фінансування «Програми фінансування мобілізаційних заходів населення та заходів з 

територіальної оборони на 2019-2020 роки» -2275,00грн. 

Та відповідно збільшити за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»+27275,00грн. 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 

27275,00грн. 

4.2.Зменшити призначення за КПКВКМБ 0117693 «Інші заходи, пов`язані з економічною 

діяльністю» (Програма залучення інвестицій в економіку м.Бурштина на 2018-2020 рр.)-

590000,00грн. 

Та відповідно збільшити за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»( Капітальний 

ремонт дорожнього покриття від вулиці Міцкевича  (автодорога H О9 Львів-Мукачево) до 

площі Героїв ОУН-УПА в м.Бурштин Івано-Франківської області)+590000,00грн. 

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

запропонував погодити проект рішення №1588 зі змінами  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1588 зі змінами та рекомендувати прийняти 

його на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол 

 

Різне: всі звернення розглянути на наступній комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку 

 

Голова комісії                                                                            В.Рик 

 

Секретар комісії    

 


