
ПРОТОКОЛ 

 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

  Від « 15» жовтня 2020 р.                                                                                                 №22 

 

 

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

На засіданні відсутні депутати міської ради:. Крижалка А. Процик А.,   

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

Запрошені: Петровська О., Томин І.С. Янків Л, Фітак І, Назар М, Коцур С, Василик В. 

 

 

Секретарем комісії обрано Іванюка Р. 
 

Порядок денний 

 

Розгляд проєктів: 2185,2208,2209,2210,2216,2217,2225,2226.2232 

 
СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок надання платних послуг архівним 

відділом виконавчого комітету Бурштинської міської ради та цін на роботи (послуги), що 

виконуються архівним відділом (проєкт 2185) 

ДОПОВІДАВ:  Начальник архівного відділу Янків Л., яка ознайомила з проєктом 

рішення. 

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

запропонував погодити  проєкт рішення  та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2185  та затвердити на черговій сесії. 

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

 

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» (проєкт 2208) 

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

проєктом рішення. 

ВИРІШИЛИ: не погоджувати проєкт рішення №2208. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень міського голови «Про виділення коштів з 

Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень» за 2020 рік (проєкт 2209) 

ДОПОВІДАВ: головний бухгалтер бухгалтерської служби Федунків І.М., яка 

ознайомила з проєктом рішення. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2209  та затвердити на черговій сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в штат структури відділу соціального захисту населення 

Бурштинської міської ради (проєкт 2210) 

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

ознайомила з проєктом рішення. 

ВИРІШИЛИ не погоджувати проєкт рішення №2210. 

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



 

 

 

 

СЛУХАЛИ : Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка  на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

27.11.2019 №18/84-19 (проєкт 2216) 

ДОПОВІДАВ:  Начальник відділу економіки Назар М.С., яка ознайомила з проєктом 

рішення та запропонувала доповнити його: 

П.1.1.4. зняти з п.27 Поточний ремонт доріг-3000,00грн 

                п.15 « придбання світлодіодних ламп та освітлювальних приладів» - 

32 500,0 грн. 

  направити на п. «Влаштування обмежувачів руху транспорту по 

вул.Стуса,Коновальця»  +3000,00грн. 

     на п. «Поточний ремонт ліфта по вул Стефаника,17 (І під’їзд)» +     

30  000,0 грн 

     на п. «Проведення позачергового повного технічного огляду ліфтів» 

+ 2 500,0 грн. 

Доповнити п.: 

- придбання матеріалів на заміну 86-ти метрів аварійної мережі постачання 

питної води в житлові багатоквартирні будинки №2,4 по вул. Ольги Басараб в 

м. Бурштині Івано-Франківської області(обласний бюджет) + 23 000,0 грн 

- придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика по вул. Калуська між 

будинками 7-9 в м. Бурштині Івано-Франківської області (обласний бюджет) + 

49 000,0 грн 

- придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика по вул. Шухевича, 

будинок 2а  в м. Бурштині Івано-Франківської області(обласний бюджет )  

+28000,00грн 

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

запропонував погодити  запропоновані зміни  та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити запропоновані зміни  та затвердити на черговій сесії. 

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

 
 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 31.05.2016 № 07/12-

16 «Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її 

виконавчих органів» зі змінами (проєкт 2217) 

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

проєктом рішення. 

ВИРІШИЛИ:  не погоджувати проєкт рішення №2217. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану на 2020 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області (проєкт 2225) 

ДОПОВІДАВ: директор КНП «Бурштинська ЦМЛ» Василик В.Є., який ознайомив з 

проєктом рішення. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2225 та затвердити на черговій сесії. 

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

 

 



СЛУХАЛИ: Про затвердження плану розвитку на 2020 – 2023 роки Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області (проєкт 2226) 

ДОПОВІДАВ: директор КНП «Бурштинська ЦМЛ» Василик В.Є., який ознайомив з 

проєктом рішення. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2226 та затвердити на черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціального захисту населення міста 

Бурштин та села Вигівка на 2018-2020 роки (проєкт 2232) 

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

ознайомила з проєктом рішення. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2232 та затвердити на черговій сесії. 

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

 

Різне:  

 

СЛУХАЛИ: Про звернення головного спеціаліста з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонної та мобілізаційної  роботи  Р.Гудзя. 

ДОПОВІДАВ: головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонної та мобілізаційної роботи Р.Гудзь про зміни до програм, а саме: 

- зняти 1,0 тис грн з «Програми фінансування мобілізаційних заходів 

населення та заходів з територіальної оборони на 2019-2020 роки» 

- направити 1,0 тис.грн на «Програму надання шефської допомоги 

Галицькому РВК на 2020-2024 роки» 

ВИРІШИЛИ: погодити запропоновані зміни 

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

 

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

розвитку. 

 

Голова комісії  з питань 

бюджету та економічного 

розвитку                                                                                                           Володимир Рик 
 

Секретар комісії                                                                                                Роман Іванюк 


