
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

                    Від «22 жовтня 2019 р.                                                  №25 
 

На засіданні    

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

На засіданні відсутні депутати міської ради:   

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

Запрошені: Петровська О.І.,Кицела Н.Ю.,Михайлишин М.Я.,Назар М.С., Фітак І.Б., 

Коцур С.Б.,Гулик В.Р. 
 

Порядок денний 

 

Розгляд проектів:1730,1731,1732,1733,1729,1728,1725,1735,1758,1688 
  
1.СЛУХАЛИ:  Про безоплатну передачу інших  необоротних  матеріальних  активів на 

баланс Бурштинського НВК ( проект №1730 ) 

ДОПОВІДАВ: Головний бухгалтер бухгалтерської служби 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 №1730. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1730 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

2.СЛУХАЛИ:  Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів 

на баланс КО»Бурштинська центральна міська лікарня» ( проект №1731 ) 

ДОПОВІДАВ: Головний бухгалтер бухгалтерської служби 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 №1731. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1731 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

3.СЛУХАЛИ:   Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів 

на баланс КП «Житловик» ( проект №1732 ) 

ДОПОВІДАВ: Головний бухгалтер бухгалтерської служби 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 №1732. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1732 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 



4. СЛУХАЛИ:Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів 

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

(проект №1733 ) 

ДОПОВІДАВ: Головний бухгалтер бухгалтерської служби 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 №1733. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1733 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

5.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 служби Фітак І.П., яка ознайомила з проектом 

рішення.  

Рик В.Л. голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку поставив на 

голосування даний проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: не погоджувати проект рішення № 1729  

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 3 чол. 

 

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

населення Бурштинської міської ради» ( проект №1728 ) 

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

ознайомила з проектом рішення.  

Рик В.Л. голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку поставив на 

голосування даний проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: не погоджувати проект рішення № 1728  

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 3 чол. 

 

7.СЛУХАЛИ: «Про втрату чинності пункту 1 рішення міської ради від 31.07.2018 

№ 13/57-18 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого холодного 

водопостачання та водовідведення шляхом коригування статей витрат, по яких відбулися 

цінові зміни»» ( проект №1725 ) 

ДОПОВІДАВ: Завідувач сектору ЖКГ Бандура І., яка ознайомила з проектом рішення.  

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

запропонував погодити проект рішення №1725. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1725 та рекомендувати прийняти його на 

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

 

8. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін в «Комплексну програму профілактики 

злочинності на 2019-2021 роки» затверджену рішенням міської ради від 20.12.2018 року 

№ 12/65-18  «Про затвердження  комплексної програми профілактики злочинності на 

2019-2021 роки»» (проект №1735 ) 

ДОПОВІДАВ: Перший заступник міського голови В.Гулик, який ознайомив з проектом 

рішення.  

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

запропонував погодити проект рішення №1735. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1735 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 



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

 

9.СЛУХАЛИ:  Про затвердження положення цільової програми «Громадський  

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

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 №1688  без фінансування. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1688 без фінансуванння та рекомендувати 

прийняти його на черговій сесії. 

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

 

Приєднався Іванюк Р.С.            

               

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого 

фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2019 

рік» (проект №1758 ) 

ДОПОВІДАВ: Начальник земельно-екологічного відділу Копаниця В.М., який ознайомив з 

проектом рішення зі змінами.  

ВИСТУПИЛИ: Рик В.Л. голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, який 
запропонував погодити проект рішення №1758 зі змінами. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1758 зі змінами та рекомендувати прийняти його 

на черговій сесії. 

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

 

РІЗНЕ 

СЛУХАЛИ: Про виділення коштів 

ДОПОВІДАВ: Заступник міського голови Кицела Н.Ю., яка ознайомила зі зверненнями 

Петрів С.М. та Попович В.М.  

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

запропонував погодити виділення коштів для надання одноразових матеріальних 

допомог Петрів С.М.-8000,00грн., Попович В.М.-2000,00грн. 

ВИРІШИЛИ: погодити виділення коштів для надання одноразових матеріальних 

допомог Петрів С.М.-8000,00грн., Попович В.М.-2000,00грн. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 
  

 

 

            Голова комісії                                                                            В.Рик 


