
ПРОТОКОЛ 

 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

  Від «23» липня 2020 р.                                                                                                    №15 

 

 

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

На засіданні відсутні депутати міської ради: Крижалка А., Сенчина Т.               

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

Запрошені: Петровська О., Назар М.С., Бандура І., Кицела Н.Ю., Козар М.С.,Тварок Н.Б., 

Василик В.Є., Левик Л.І., Матіїшин А. 
 

Порядок денний 

Розгляд проектів: 2017,2077,2102,2108,2110,2114 

Різне  
Секретарем комісії обрано Процика А.С. 

 

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

Бурштинської міської ради на 2021 рік (проект №2017) 

ДОПОВІДАВ: головний спеціаліст земельно-екологічного відділу  – Драгун О.І., яка 

ознайомила з проєктом рішення. 

Обговорили даний проект рішення. Термін розгляду проекту регуляторного акту щодо 

встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2021рік  завершився 1 липня 

2020 року. 

ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду проєкт № 2017.  

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

 

2.СЛУХАЛИ: Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2019-2020 

навчальний рік (проект №2077) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу освіти і науки – Іванна Томин, яка ознайомила з 

проєктом рішення  

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

запропонував погодити проєкт рішення №2077 та затвердити на черговій сесії  

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2077 та затвердити на черговій сесії 

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

 

3.СЛУХАЛИ : Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік (проект №2102) 

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

проєктом рішення та запропонувала доповнити його 

1.Відповідно до звернень розпорядників бюджетних коштів внести наступні зміни до 

бюджету: 

 

КПКВКМ

Б 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальн

ий фонд 

сума,грн. 

 

 

Міська рада 

 

 

2 

0115011 

Проведення навчально-тренувальних зборів 

і змагань з олімпійських видів 

спорту(Міська цільова соціальна програма 

розвитку фізичної культури і спорту 

м.Бурштин та с.Вигівка на 2018-2021рр.) -50000,00 

 



0113131 

Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної 

програми `Молодь України`( Міська цільова 

соціальна програма "Молодь Бурштина" на 

2017-2020рр.) -50000,00 

 

 

0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення (Програма 

соціального захисту населення міста 

Бурштин та села Вигівка на 2019-2020 роки) +100000,00 

 

3 

0611020 

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти (у 

тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))( співфінансування 

видатків на закупівлю сучасних меблів та 

комп’ютерного обладнання на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа»)-

33600,0грн.) -111400,00 

33600,00 

3719770 

Інші субвенції з місцевого бюджету(надання 

субвенції Івано-Франківському обласному 

бюджету для співфінансування видатків на 

закупівлю сучасних меблів та 

комп’ютерного обладнання на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа») 

 

77800,00 

4 
0611010 Надання дошкільної освіти -101878,00 

 

 

0611020 

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти (у 

тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))( загальний фонд 

Бурштинська ЗОШ №3-

72142,00грн,спеціальний фонд: спів 

фінансування  на придбання обладнання для 

їдалень(харчоблоків) Бурштинська ЗОШ 

№2+40660,00грн.,Бурштинська ЗОШ №3 -

133360,00грн. -72142,00 

+174020,00 

5 

0112010 

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню(зменшити 

призначення по спеціального фонду 

придбання обладнання -274230,00грн., та 

збільшити  по загальному фонду на 

проведення поточного ремонту приміщень 

моргу +140000,00грн., придбання 

медикаментів 134230,00грн.) 274230,00 

-274230,00 

 

  

-11190,00 
+11190,00 

 

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

11190,00грн. 

 2.Врахувати в доходах загального фонду : 

«Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров’я» за кодом доходу 41055000 у сумі 118600,0 

грн. 

спрямувати міській раді за КПКВКМБ 0112144" Централізовані заходи з лікування хворих 



на цукровий та нецукровий діабет». 
 

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

запропонував погодити проєкт № 2102 зі змінами  та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт № 2102 зі змінами та затвердити на черговій сесії. 

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

 

4.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської цільової  соціальної програми «Молодь 

Бурштина» на 2017 – 2020 роки (проект №2108) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу молоді та спорту – Козар М.С., яка ознайомила з 

проєктом рішення. 

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

запропонував погодити проєкт рішення №2108 та затвердити на позачерговій сесії.  

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2108 та затвердити на позачерговій сесії. 

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

 

 

5. СЛУХАЛИ:  Про надання КП «Житловик» дозволу на отримання кредитного ліміту на 

поточний рахунок (проект №2110) 

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 рішення №2110 та затвердити на позачерговій сесії.  

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2110 та затвердити на позачерговій сесії. 

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

 

 

6. СЛУХАЛИ:  Про виділення коштів (проект №2114) 

ДОПОВІДАВ: Заступник начальника відділу соціального захисту населення 

Матіїшин А., яка ознайомила з проєктом рішення. 

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

запропонував погодити проєкт рішення №2114 та затвердити на позачерговій сесії.  

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2114 та затвердити на позачерговій сесії. 

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

 

Різне: 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до Програми розроблення (оновлення) містобудівної 

документації території м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2020 роки. 

ДОПОВІДАВ: завідувач сектору містобудування та архітектури Білоока Т., яка ознайомла 

змінами до програми Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації 

території м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2020 роки. 

ВИРІШИЛИ: погодити зміни до Програми розроблення (оновлення) містобудівної 

документації території м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2020 роки та рекомендувати 

завідувачу сектору зареєструвати відповідний проєкт рішення  та затвердити на черговій 

сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2020 

рік». 

ДОПОВІДАВ: головний спеціаліст земельно-екологічного відділу  – Драгун О.І., яка 

запропонували нерозподілений залишок коштів субвенції на природоохоронні заходи з 

Бовшівського сільського бюджету  спрямувати на «Забезпечення екологічно безпечного 

збирання,перевезення , захоронення, утилізації ТПВ по вул..Міцкевича+8000,00грн. та 



внести зміни до Плану  згідно додатку №1. 

ВИРІШИЛИ: погодити пропозиції головного спеціаліста земельно-екологічного відділу та 

рекомендувати  зареєструвати відповідний проєкт рішення  та затвердити на черговій 

сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до Програми розроблення (оновлення) містобудівної 

документації території м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2020 роки. 

ДОПОВІДАВ: завідувач сектору містобудування та архітектури Білоока Т., яка ознайомла 

змінами до програми Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації 

території м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2020 роки. 

ВИРІШИЛИ: погодити зміни до Програми розроблення (оновлення) містобудівної 

документації території м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2020 роки та рекомендувати 

завідувачу сектору зареєструвати відповідний проєкт рішення  та затвердити на черговій 

сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ:Звернення КНП «Бурштинська ЦМЛ». 

ДОПОВІДАВ: директор КНП Василик В.Є. 

ВИРІШИЛИ: погодити запропоновані зміни та затвердити на черговій сесії. 

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

Доручити юридичному відділу опрацювати питання підготовки технічного завдання та 

кошторисної документації на капітальний ремонт з переведенням на цифрову технологію 

системи рентгенівської діагностичної EVA-HF750. 

За результатами перевірки технічного завдання підготувати звернення в прокуратуру. 

 

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

розвитку. 

 

 

Голова комісії  з питань бюджету 

та економічного розвитку                                                                          Володимир Рик 

 


