
 ПРОТОКОЛ 
 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

                    Від «12 вересня 2019 р.                                                  №22 
 

На засіданні    

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

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

Запрошені: Петровська О.І.,Федунків І.М.,Гулик В.Р.,Кицела Н.Ю.,Томин І.С.,             

Олійник О.М.,Королишин Т.М.,Бойко О.Т. 
 

Порядок денний 

 

Розгляд проектів:1666,1667,1668,1688,1105,1249,1250,1709,1710,1711 

Різне 

 
ВИСТУПИВ: Рик В.Л., який запропонував обрати секретарем комісії Процика А.С. 

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

 

1.СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету міста за І півріччя 2019 року ( проект №1666 ) 

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 №1666  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1666 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету міста Бурштина на 2019 рік ( проект 

№1667 ) 

ДОПОВІДАВ:Начальник фінансового відділу Петровська О.І., яка запропонувала 

доповнити проект рішення: 

1.По міській раді зменшити призначення за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою 

населених пунктів»(поточний ремонт ліфтів) в сумі 11590,00грн. та спрямувати на 

фінансування комплексної цільової програми розвитку цивільного захисту м.Бурштин та 

с.Вигівка на 2016-2022рр. за КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха». 

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

запропонував погодити проект рішення №1666  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1666 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

3.СЛУХАЛИ: Про результати державного фінансового аудиту бюджету 

міста Бурштина ( проект №1668 ) 

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 №1668  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1668 та рекомендувати прийняти його на 



черговій сесії. 

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

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження  положення цільової програми «Громадський бюджет 

(бюджет участі) міста Бурштин та с. Вигівка» ( проект №1688 ) 

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

проектом рішення та запропонувала в п.1.4. цифру «2%»  замінити на «0,5%». 

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

запропонував погодити проект рішення №1688 з запропонованими змінами і прийняти на 

черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1688 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 

5.СЛУХАЛИ: Про перейменування Бурштинської гімназії Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області та затвердження її Статуту у новій редакції (проект №1105 ) 

ДОПОВІДАВ:Начальник відділу освіти та науки Томин І.С., яка ознайомила з проектом 

рішення.  

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

запропонував погодити проект рішення №1105  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1105 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 

6.СЛУХАЛИ: Про перейменування Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 та затвердження 

її Статуту в новій редакції (проект №1249 ) 

ДОПОВІДАВ:Начальник відділу освіти та науки Томин І.С., яка ознайомила з проектом 

рішення.  

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

запропонував погодити проект рішення №1249  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1249 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 

7.СЛУХАЛИ: Про перейменування Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 та затвердження 

її Статуту в новій редакції (проект №1250 ) 

ДОПОВІДАВ:Начальник відділу освіти та науки Томин І.С., яка ознайомила з проектом 

рішення.  

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

запропонував погодити проект рішення №1250  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1250 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 

8.Про внесення змін до Положення про тендерний 

комітет виконавчого органу Бурштинської міської ради, затвердженого рішенням міської 

ради від 26.08.2016 №13/16-16 (проект №1709 ) не розглядали. 



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

м.Бурштина та с. Вигівка на 2019 рік  (проект №1710 ) 

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

рішення.  

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

запропонував погодити проект рішення №1710  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1710 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

10.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Бурштинської міської ради 

від 25.04.2019 №03/71-19 «Про скорочення ліжкомісць та оптимізацію штатного розпису 

КО «Бурштинська центральна міська лікарня» (проект №1711 ) 

ДОПОВІДАВ: Заступник міського голови Кицела Н.Ю.  , яка ознайомила з проектом 

рішення.  

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

запропонував погодити проект рішення №1711  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1711 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

Різне: 

Розглянули звернення  організаційного відділу №07 від 09.09.2019р.,відділу освіти та 

науки  №473/01-16 від 20.08.19р. 

Вирішили погодити внесення змін. 

 

 

            Голова комісії                                                                            В.Рик 

 

Секретар комісії    

 

 


