
ПРОТОКОЛ 

 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

  Від «24» вересня 2020 р.                                                                                                    №20 

 

 

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., Фітак І.П., І. Кунів  , С.О.Видай, Коцур С.Б Федунків І.М., 
 

Порядок денний 
 

2180,2183,1729,2154,2150,2151,2152,2153,2170,2177,2178 

 

Секретарем комісії обрано Процика А.С. 

1.СЛУХАЛИ : Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 31.05.2016 

року № 07/12-16 «Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської 

міської ради та її виконавчих органів» (проект 1729) 
 

ДОПОВІДАВ: Завідувач сектору кадрової роботи Фітак І.П., яка ознайомила з проектом 

рішення.  

ДОПОВІДАВ: Керівник ЦНАП І.Кунів, яка запропонувала ввести в структуру 

Бурштинської міської ради у розділ 2.18 ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПОСЛУГ посаду заступника начальника відділу «Центр надання адміністративних 

послуг»(адміністратор ЦНАП) з 1.11.2020р 

ВИРІШИЛИ: погодити запропоновані зміни І. Кунів  та  викласти проект 1729 в такій 

редакції: ввести в структуру Бурштинської міської ради у розділ 2.18 ЦЕНТР НАДАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ посаду заступника начальника відділу «Центр надання 

адміністративних послуг»(адміністратор ЦНАП) з 1.11.2020р 

і затвердити на черговій сесії.  Всі інші доповнення розглянути при формуванні бюджету 

на 2021 рік.                                                                                                                                                                                                                                               

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

 

2.СЛУХАЛИ : Про внесення змін в штат структури відділу соціального захисту 

населення Бурштинської міської ради(проект 2163)  
 

 

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

ознайомила з проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: не погоджувати проект рішення та розглянути повторно при формуванні 

бюджету  на 2021 рік. 

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

 

3.СЛУХАЛИ : Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на 

баланс Відділу культури,туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської 

ради(проект 2153) 

ДОПОВІДАВ:  Головний бухгалтер міської ради Федунків І.М., яка ознайомила зі 

проектом рішення.                                                                                                                                                                                                                                                    

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

запропонував погодити проект рішення та затвердити на черговій сесії.                                                                                                                                                                                                                                                    

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення та затвердити на черговій сесії.                                                                                                                                                                                                                                                    

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



 

 

4. СЛУХАЛИ : Про безоплатну передачу основних засобів на баланс КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня» (проект 2152) 

ДОПОВІДАВ:  Головний бухгалтер міської ради Федунків І.М., яка ознайомила зі 

проектом рішення.                                                                                                                                                                                                                                                    

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

запропонував погодити проект рішення та затвердити на черговій сесії.                                                                                                                                                                                                                                                    

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення та затвердити на черговій сесії.                                                                                                                                                                                                                                                    

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

 

5. СЛУХАЛИ : Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на 

баланс третьої Державній пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України 

в Івано-Франківській області (проект 2151) 

ДОПОВІДАВ:  Головний бухгалтер міської ради Федунків І.М., яка ознайомила зі 

проектом рішення.                                                                                                                                                                                                                                                    

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

запропонував погодити проект рішення та затвердити на черговій сесії.                                                                                                                                                                                                                                                    

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення та затвердити на черговій сесії.                                                                                                                                                                                                                                                    

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

 

6. СЛУХАЛИ : Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на 

баланс Відділу освіти і науки Бурштинської міської ради (проект 2150) 

ДОПОВІДАВ:  Головний бухгалтер міської ради Федунків І.М., яка ознайомила зі 

проектом рішення.                                                                                                                                                                                                                                                    

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

запропонував погодити проект рішення та затвердити на черговій сесії.                                                                                                                                                                                                                                                    

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення та затвердити на черговій сесії.                                                                                                                                                                                                                                                    

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

 

7. СЛУХАЛИ : Про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка на 2020 рік.(проект 2170) 
ДОПОВІДАВ:  Начальник фінансового відділу Петровська О.І., яка запропонувала 

доповнити проект рішення: 

1.3. зняти з п. Експертна  оцінка  комунального  майна - -1558,0 грн. 

- направити на п. Виконання робіт щодо складання довідки про технічну характеристику 

та наявність зареєстрованого права власності на об'єкти нерухомого за адресою: 

м.Бурштин вул.Шухевича,15, вул.Шухевича,18 - +1558,0 грн. 

1.4.доповнити п.придбання глибинного насосу для КП «Житловик» 47000,00грн. 

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

запропонував погодити запропоновані доповнення до проекту 2170 та затвердити на 

черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити запропоновані доповнення до проекту 2170 та затвердити на 

черговій сесії.                                                                                                                                                                                                                                                    

  

8.СЛУХАЛИ : Про перейменування відділу у справах молоді і спорту у відділ у 

справах сім’ї, гендерної політики, молоді та спорту Бурштинської міської ради 
(проект 2183) 

ДОПОВІДАВ:  Начальник відділу у справах молоді і спорту Козар М.С., яка ознайомила зі 

проектом рішення.                                                                                                                                                                                                                                                    

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення зі змінами, а саме в п.3: 

Ввести посади: 

начальник відділу у справах сім’ї, гендерної політики, молоді та спорту, 

головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, гендерної політики, молоді та спорту, 



 

завідувач сектору сім’ї, гендерної політики  Відділу у справах сім’ї, гендерної 

політики, молоді та спорту 

 провідний спеціаліст сектору  сім’ї, гендерної політики Відділу у справах сім’ї, 

гендерної політики, молоді та спорту. 

та затвердити на черговій сесії.                                                                                                                                                                                                                                                    

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

 

9. СЛУХАЛИ : Про затвердження стартової плати за користування земельною ділянкою 

несільськогосподарського призначення, право  оренди якої підлягає продажу на 

конкурентних засадах (земельних торгах) в м. Бурштин, вул. С.Бандери б/н, площею 0,0147 

га та затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки.(проект 2177) 
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 та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення та затвердити на черговій сесії. 

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

 

10. СЛУХАЛИ : Про затвердження стартової плати за користування земельною ділянкою 

несільськогосподарського призначення,право оренди якої підлягає продажу на 

конкурентних засадах (земельних торгах) в м. Бурштин, вул. Будівельників б/н, площею 

0,0278 га та затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки.(проект 2178) 
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 та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення та затвердити на черговій сесії. 

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

 

 

 

Різне 

СЛУХАЛИ : звернення Савчин О.М. №231 від 22.09.20,Василика В.Є. від 03.09.20 №384, 

Фітак І. від 22.09.20 №5  

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

зверненнями 

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

запропонував погодити звернення. 

ВИРІШИЛИ: погодити звернення.                                                                                                                                                                                                                                                    

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

 

 

Голова комісії  з питань бюджету 

та економічного розвитку                                                                          Володимир Рик 

 


