
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

                    Від «14» листопада 2019 р.                                                  №29 
 

На засіданні    

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

Іванюк Р.С.                          

На засіданні відсутні депутати міської ради:   

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

Запрошені: Петровська О.І.,Кицела Н.Ю., Гулик В.Р., Михайлишин М.Я.,Штогрин Я., 

Матіїшин Г.В., Тварок Н.Б.,Королишин Т.М., Александрів О.Я., Назар Т.Т.,Зорій Т., 

Бандура І. 
 

Порядок денний 

 

Розгляд  проєктів:1760,1762,1764,1765,1773,1766,1767,1768,1769,1770,1771,1772,1774, 

1775,1776,1781,1827,1828,1777,1778,1779,1780,1784,1833,1785,1824,1825 

 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення правової роботи 

Бурштинської міської ради Івано –Франківської області на 2019 рік в особі юридичного 

відділу затвердженої рішенням Бурштинської міської ради Івано – Франківської 

області від 28.11.2018 року № 15/62-18, Програми фінансового забезпечення  апарату 

управління Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 2018-2020 роки 

затвердженої рішенням міської ради від 24.01.2019 року №08/66-19 ( проєкт №1760) 

ДОПОВІДАВ: Начальник юридичного відділу – Михайлишин М.Я. ,  яка ознайомила з 

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

запропонував погодити проєкт рішення№1760  зі змінами (4500,00грн.) і прийняти на 

черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1760 зі змінами (4500,00грн.) та рекомендувати 

прийняти його на черговій сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансового забезпечення правової роботи 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 2020 рік в особі юридичного 

відділу ( проєкт №1762) 

ДОПОВІДАВ: начальник юридичного відділу – М.Михайлишин , яка ознайомила з 

проєктом рішення  

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

запропонував погодити проєкт рішення №1762 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1762 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про передачу в безоплатне користування (позичку) подрібнювача гілок 

 ( проєкт №1764) 

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



рішення  

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

запропонував погодити проєкт рішення №1764 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1764 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про виділення коштів ( проєкт №1765) 

ДОПОВІДАВ: заступник міського голови – Н.Кицела , яка ознайомила з проєктом 

рішення  

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

запропонував погодити проєкт рішення №1765 зі змінами (доповнити  прізвищами 

Найман А.-5000,0грн., Петрів С.М. в сумі 8000,00 грн. та Крижанівська М.Й.-2000,0грн.) і 

прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1765 зі змінами (доповнити  прізвищами 

Найман А.-5000,0грн., Петрів С.М. в сумі 8000,00 грн. та Крижанівська М.Й.-2000,0грн.) 

та рекомендувати прийняти його на черговій сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про виділення коштів ( проєкт №1773) 

ДОПОВІДАВ: заступник міського голови – Н.Кицела , яка ознайомила з проєктом 

рішення  

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

запропонував об’єднати проєкт рішення №1773  з проєктом 1765  та доповнити  

прізвищами Найман А.-5000,0грн. та Крижанівська М.Й.-2000,0грн. 

ВИРІШИЛИ: об’єднати проєкт рішення №1773 з проєктом 1765  та доповнити  

прізвищами Найман А.-5000,0грн. та Крижанівська М.Й.-2000,0грн.   

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

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми  фінансового забезпечення  нагородження 

відзнаками та грошовими винагородами  Бурштинської міської ради на 2020 рік (проєкт 

№1766) 

ДОПОВІДАВ: завідувач сектору кадрової роботи –  І Фітак  , яка ознайомила з проєктом 

рішення  

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

запропонував погодити проєкт рішення №1766 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1766 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про міську цільову Програму       забезпечення осіб з інвалідністю,   дітей з 

інвалідністю технічними засобами     для використання в побутових умовах на 2020-

2022роки (проєкт №1767) 

ДОПОВІДАВ: головний лікар КНП «БМЦНМСД» –  О.Савчин  , яка ознайомила з 

проєктом рішення  

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

запропонував погодити проєкт рішення №1767 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1767 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку освіти міста Бурштина на 2020 рік 



(проєкт №1768) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу освіти і науки –  І.Томин  , яка ознайомила з проєктом 

рішення  

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

запропонував погодити проєкт рішення №1768 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1768 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про Програму духовного розвитку м. Бурштин та с. Вигівка на 2020 р. 

(проєкт №1769) 

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

ознайомила з проєктом рішення  

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

запропонував погодити проєкт рішення №1769 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1769 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму розвитку галузі культури м. Бурштин та с. Вигівка на 2020 р.. 

(проєкт №1770) 

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

ознайомила з проєктом рішення  

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

запропонував погодити проєкт рішення №1770 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1770 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму розвитку туризмум. Бурштин на 2020 р. (проєкт №1771) 

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

ознайомила з проєктом рішення  

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

запропонував погодити проєкт рішення №1771 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1771 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму фінансової підтримки культурно-просвітницького товаритва 

«Дзвін» м. Бурштин на 2020 рік  (проєкт №1772) 

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

ознайомила з проєктом рішення  

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

запропонував погодити проєкт рішення №1772 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1772 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження програми співфінансування заходів із заміни вікон та 



дверей у багатоквартирних будинках м. Бурштин на 2020 рік (проєкт №1774) 

ДОПОВІДАВ: завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна –  І.Бандура  , яка 

ознайомила з проєктом рішення та запропонувала внести зміни в Програму , а саме 

співфінансування: мешканці-70%, міська рада-30%. 

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

запропонував внести запропоновані зміни в Програму і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1774 зі змінами (співфінансування: мешканці-

70%, міська рада-30%) та рекомендувати прийняти його на черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у поточному 

та капітальному ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин на 2020 рік (проєкт 

№1775) 

ДОПОВІДАВ: завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна –  І.Бандура  , яка 

ознайомила з проєктом рішення  

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

запропонував погодити проєкт рішення №1775 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1775 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ Про затвердження Програми благоустрою та розвитку комунального 

господарства міста Бурштин і села Вигівка на 2020-2022 роки (проєкт №1776) 

ДОПОВІДАВ: завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна –  І.Бандура  , яка 

ознайомила з проєктом рішення  

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

запропонував погодити проєкт рішення №1776 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1776 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ Про надання згоди на безоплатне прийняття у власність територіальної 

громади м. Бурштин і с. Вигівка в особі Бурштинської міської ради та на 

баланс Бурштинської міської ради матеріальних цінностей, придбаних в рамках реалізації 

проєкту «Безпечне місто» Програми соціального партнерства компанії ДТЕК та м. 

Бурштин (проєкт №1781) 

ДОПОВІДАВ: завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна –  І.Бандура  , яка 

ознайомила з проєктом рішення  

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

запропонував погодити проєкт рішення №1781 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1781 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ Про надання згоди на безоплатне прийняття у власність територіальної 

громади м.Бурштин і с.Вигівка в особі Бурштинської міської ради та на баланс відділу 

освіти і науки Бурштинської міської ради матеріальних цінностей, придбаних в рамках 

реалізації проєктів Програми соціального партнерства компанії ДТЕК у м. Бурштин в 

2018-2019 рр. (проєкт №1827) 



ДОПОВІДАВ: завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна –  І.Бандура  , яка 

ознайомила з проєктом рішення  

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

запропонував погодити проєкт рішення №1827 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1827 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ Про надання згоди на безоплатне прийняття у власність територіальної 

громади м.Бурштин і с.Вигівка в особі Бурштинської міської ради матеріальних 

цінностей, придбаних в рамках реалізації проектів конкурсу«Громада своїми руками» у м. 

Бурштин в 2015-2016 рр. (проєкт №1828) 

ДОПОВІДАВ: завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна –  І.Бандура  , яка 

ознайомила з проєктом рішення  

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

запропонував погодити проєкт рішення №1828 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1828 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ Про співфінансування проекту «Термосанація будівлі головного корпусу 

комунальної організації «Бурштинсі центральна міська лікарня» (реконструкція) за 

адресою Івано-Франківська область, місто Бурштин, вулиця Р.Шухевича 15», що може 

реалізовуватись за рахунок коштів, державного фонду регіонального розвитку. (проєкт 

№1777) 

ДОПОВІДАВ: завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна –  І.Бандура  , яка 

ознайомила з проєктом рішення  

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

запропонував погодити проєкт рішення №1777 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1777 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціального  захисту населення міста 

Бурштин та села Вигівка на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20 

грудня 2018 року № 06/65-18 (зі змінами) (проєкт №1778) 

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

ознайомила з проєктом рішення  

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

запропонував погодити проєкт рішення №1778 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1778 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціальної підтримки сімей загиблих і 

постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 

року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, 

учасників бойових дій, осіб які перебувають чи перебували у складі добровольчих 



формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 

Антитерористичній операції та операції Об′єднаних сил в районах її проведення на 2019-

2020 роки м.Бурштин та с.Вигівка, затвердженої рішенням міської 

ради від20.12.2018р.№08/65-18(зізмінами)  (проєкт №1779) 

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

ознайомила з проєктом рішення  

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

запропонував погодити проєкт рішення №1779 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1779 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 2019 рік (проєкт №1780) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу економіки і промисловості –  М.Назар, яка ознайомила з 

проєктом рішення  

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

запропонував погодити проєкт рішення №1780 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1780 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Бурштин 

та с.Вигівка на 2020 рік (проєкт №1784) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу економіки і промисловості –  М.Назар, яка ознайомила з 

проєктом рішення  

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

запропонував погодити проєкт рішення №1784 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1784 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2020 рік (проєкт №1833) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу економіки і промисловості –  М.Назар, яка ознайомила з 

проєктом рішення  

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

запропонував погодити проєкт рішення №1833 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1833 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської програми «Відкрите місто - влада для 

людей» на 2019--2020 роки (проєкт №1785) 

ДОПОВІДАВ: начальник організаційного відділу – О.Александрів, яка ознайомила з 

проєктом рішення  

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

запропонував погодити проєкт рішення №1785 і прийняти на черговій сесії. 



ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1785 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету міста за 9 місяців 2019 року (проєкт №1825) 

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

рішення  

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

запропонував погодити проєкт рішення №1825 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1825 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

Різне: 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Плану природоохоронних заходів з охорони 

навколишнього природного середовища на 2019 рік 

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

змінами до Плану відповідно до додатку №1.  

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

запропонував погодити дані зміни та зареєструвати проект рішення та подати на розгляд 

чергової сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити дані зміни та зареєструвати проект рішення та подати на розгляд 

чергової сесії. 

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

 

Головним розпорядникам коштів на наступну комісію з питань бюджету та економічного 

розвитку надати інформацію про виконання заходів щодо ефективного та раціонального 

використання бюджетних коштів.  

 

            Голова комісії                                                                            В.Рик 


