
ПРОТОКОЛ 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

                    Від «20 » січня 2020 р.                                                  №2 
 

На засіданні    

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

На засіданні відсутні депутати міської ради:  Крижалка А.С. 

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

Запрошені: Петровська О.І.,Кицела Н.Ю., Гулик В.Р.,Назар М.С.,Рибчук 

І.Я.,Михайлишин М.Я., Федунків І.М.,Зорій Т.,Копаниця В.М.,Коцур С.Б.,Александрів 

О.,Томин І.С., Назар Т.Т.,Олійник О.М., Паляк Н.Я.,Петрів І.,Бойчук Н.Р.,Королишин 

Т.М., Гладинюк І., Волошин С., Павлишин О., 
 

Порядок денний 

 

Розгляд проектів: 1896,1897,1890,1902,1903,1917,1918,1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927 

 

Секретарем комісії обрано Процика А.С. 

 
СЛУХАЛИ: Про виділення коштів ( проект №1896 ) 

ДОПОВІДАВ: Начальник  відділу  соціального захисту населення – Коцур С.Б., яка 

ознайомила з проектом рішення. 

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

запропонував погодити проект рішення №1896  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1896 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про План природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2020 рік             

( проект №1897 ) 

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

ознайомив з проектом рішення з доповненням. 

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

запропонував погодити проект рішення №1897 з доповненням і прийняти на черговій 

сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1897 з доповненням та рекомендувати прийняти 

його на черговій сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення міської ради від 24.01.2019 № 01/66-19 «Про 

внесення змін в рішення міської ради від 26.01.2018 № 03/44-18 «Про внесення змін 

в «Цільову програму у галузі розвитку земельних відносин на території Бурштинської 

міської ради на 2017-2020 роки» ( проект №1899 ) 

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

ознайомив з проектом рішення. 

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

запропонував погодити проект рішення №1899  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1899 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 



ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. (при голосуванні даного 

питання відсутній Рик В.Л.) 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження міської цільової програми «Захисник Вітчизни» на 2020 рік 

( проект №1902 ) 

ДОПОВІДАВ: перший заступник міського голови  – Гулик В.Р, який ознайомив з 

проектом рішення. 

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

запропонував погодити проект рішення №1902  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1902 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. (при голосуванні даного 

питання відсутній Рик В.Л.) 

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м. 

Бурштина та с. Вигівка на 2019 рік ( проект №1903 ) 

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 №1903  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1903 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. (при голосуванні даного 

питання відсутній Рик В.Л.) 

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік ( проект №1917 ) 

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

проектом рішення та запропонувала доповнення: 

1.Внести зміни до загального фонду міського бюджету: 

1.1.Зменшити призначення по КВК 01 «Міська рада» по КО «Бурштинська центральна 

міська лікарня» в сумі 49782,23грн.  за кодом 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню» та відповідно збільшити по КВК 01 «Міська рада» ( для 

КНП «Бурштинська центральна міська лікарня») в сумі 49782,23грн. за кодом 0112010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».  

1.2.Зменшити призначення по Програмі функціонування Центру надання 

адміністративних послуг м. Бурштина на 2019-2020 роки в сумі 20000,00грн. та відповідно 

збільшити по Програмі фінансового забезпечення  нагородження відзнаками та 

грошовими винагородами  Бурштинської міської ради на 2020 рік в сумі 20000,00грн.(для 

придбання паливо-мастильних матеріалів). 

2.Врахувати в доходах спеціального фонду: 

2.1.Іншу субвенцію з обласного бюджету за кодом 41053900 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» в сумі 400000,00грн. та спрямувати 

2.1.1. Відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків  на «Капітальний ремонт фасаду 

Бурштинської міської дитячої музичної школи в м.Бурштині Івано-Франківської області» 

за  КПКВКМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» в сумі 

220000,00грн. 

2.1.2.Відділу освіти та науки: 

 На капітальний ремонт Бурштинського дошкільного навчального закладу (ясел-

садка)№2 «Берізка» (заміна вікон) Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 85000,00грн. 

 На капітальний ремонт (встановлення метало-пластикових конструкцій) 



Бурштинської ЗОШ  І-ІІІ ступенів №2 Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області за КПКВКМБ «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» в сумі 95000,00грн. 

2.2.Субенцію з обласного бюджету за кодом 41053600 «Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення природоохоронних заходів» в сумі 600000,0грн.  та спрямувати  міській раді за 

КПКВКМБ 0118340«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» в сумі 

600000,00грн.: 

 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по 

вул.Квіткова від будинку №2 до будинку №28 вм.Бурштин Івано-Франківської 

області 122000,00грн. 

 Заходи з озеленення м.Бурштина Івано-Франківської області 180000,00грн. 

 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по вул..Лісна в 

м.Бурштин Івано-Франківської області 298000,00грн.  

3.Частину вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста Бурштина , який 

склався станом на 01.01.2020 року в сумі 274477,20грн. спрямувати: 

3.1.Відділу освіти  та науки  

 для проведення поточного ремонту холодильника в ДНЗ №2 «Берізка» за 

КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 800,00грн. 

 для Бурштинської ЗОШ І-ІІІст.№2  для проведення Афілійованої міні (не) 

конференції ED Camp  за КПКВКМБ0611020«Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» в сумі 10000,00грн. 

3.2.Бурштинській міській раді для КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на 

проведення капітального ремонту приміщень приймального покою  КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» за КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» в сумі 263677,20грн. 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 263677,20 

грн. 

 

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

запропонував погодити проект рішення  №1917 з доповненнями  і прийняти на черговій 

сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1917 з доповненнями та рекомендувати 

прийняти його на черговій сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

м.Бурштина та с. Вигівка на 2020 рік ( проект №1921 ) 

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

ознайомила з проектом рішення зі змінами. 

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

запропонував погодити проект рішення  №1921 зі змінами і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1921  зі змінами та рекомендувати прийняти 

його на черговій сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради № 08/66-19 від 24.01.2019 року 

«Про затвердження «Програми фінансового забезпечення апарату управління 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 2019-2020 рр. ( проект №1922 ) 

ДОПОВІДАВ: головний спеціаліст відділу економіки та промисловості  –  Рибчук І.Я., яка 

ознайомила з проектом рішення . 



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

запропонував погодити проект рішення  №1922 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1922 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

ВИСТУПИВ:Процик А.С. , який запропонував розглянути можливість переведення 

службового автомобілю на газову установку. 

ВИРІШИЛИ:Економічному відділу  розглянути можливість переведення службового 

автомобілю на газову установку. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Концепції розвитку е-врядування Бурштинської міської 

ради на 2020-2021 роки ( проект №1923 ) 

ДОПОВІДАВ: Начальник організаційного відділу Александрів О.Я., яка ознайомила з 

проектом рішення.  

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

запропонував погодити проект рішення  №1923 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1923 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження граничної чисельності закладів культури м. Бурштин та с. 

Вигівка ( проект №1924 ) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків   –  Зорій Т.М., 

яка ознайомила з проектом рішення  

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

запропонував погодити проект рішення  №1924 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1924 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на баланс 

Галицького районного сектору філії державної установи «Центр пробації» ( проект 

№1925 ) 
ДОПОВІДАВ: головний бухгалтер    –  Федунків І.М., яка ознайомила з проектом рішення  

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

запропонував погодити проект рішення  №1925 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1925 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ:Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних 

активів (Акордеона) на баланс Бурштинської ЗОШ І-ІІІст.№1 ( проект №1926 ) 

ДОПОВІДАВ: головний бухгалтер    –  Федунків І.М., яка ознайомила з проектом рішення  

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

запропонував погодити проект рішення  №1926 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1926 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на баланс 



КП «Житловик» ( проект №1927 ) 

ДОПОВІДАВ: головний бухгалтер    –  Федунків І.М., яка ознайомила з проектом рішення  

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

запропонував погодити проект рішення  №1927 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1927 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

Голова комісії                                                                            В.Рик 

 

Секретар комісії                                                                        А.Процик      
 


