
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

                    Від «11» грудня 2019 р.                                                                         №32 
 

 

На засіданні    

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

На засіданні відсутні депутати міської ради:  Крижалка А.С._ 

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

 

Запрошені: Петровська О.І. Томин І.С., Процик Г.М., Волошин С, Павлишин О., Бойчук 

Н.Р., Петрів І., Королишин Т.М., Гладенюк І., Олійник О.М., Назар Т, Видай С, Козар 

М, Назар М, Гулик В.Р., Кицела Н.Ю., Рибчук Б.Б., Бандура І., Копаниця В. Фітак І. , 

Коцур С, Михайлишин М. 

 

Обрати секретарем комісії А.Процик. 

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

 

Порядок денний 

 

Розгляд проектів:1835,1838,1839,1840,1841,1843,1862,1863,1884,1885,1886,1887,1888, 

1889,1890,1891,1892,1893. 

 

 1.СЛУХАЛИ: Про максимальне приведення фактичної мережі закладів загальної 

середньої освіти м. Бурштин до формули розрахунку освітньої субвенції ( проект 

№1835) 

ДОПОВІДАВ:  перший заступник – Гулик В.Р., який ознайомив з проектом рішення.  

ВИСТУПИЛИ Процик А.С. який запропонував доопрацювати проект рішення  в частині 

забезпеченості видатками на оплату праці педагогічних працівників  ЗНЗ на 2020 рік та 

подати розрахунки до 16.12.2019 року у фінансовий відділ. 

ВИРІШИЛИ: доопрацювати проект рішення № 1835, в частині забезпеченості видатками 

на оплату праці педагогічних працівників  ЗНЗ на 2020 рік та подати розрахунки до 

16.12.2019 року у фінансовий відділ. Проект розглянути на погоджувальній раді для 

подальшого прийняття рішення 

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

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення щодо проведення допорогових закупівель в 

новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 25.06.2019 № 05/76-19 ( проект 

№1838) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу економіки та промисловості – Назар М.С.., яка 

ознайомила з проектом рішення та запропонувала доповнення згідно з додатком№1. 

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

запропонував погодити проект рішення №1838 з доповненнями. 



 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1838 з доповненнями та рекомендувати 

прийняти його на черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про план роботи  Бурштинської  міської ради на 2020 рік ( проект №1839) 

ДОПОВІДАВ: секретар ради  – Рибчук Б.Б, який ознайомив з проектом рішення.  

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

запропонував погодити проект рішення №1839 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1839 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання рішення міської ради від 29 червня 2017 року  № 07/34-17         

«Про затвердження Програми «Безпечне місто 2017- 2019 роки»  ( проект №1840) 

ДОПОВІДАВ: секретар ради  – Рибчук Б.Б, який ознайомив з проектом рішення.  

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

запропонував погодити проект рішення №1840 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1840 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму надання шефської допомоги Чернівецькому прикордонному 

загону Західного Регіонального Управління Державної Прикордонної Служби України      

( проект №1841) 

ДОПОВІДАВ: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів  – 

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 №1841. Фінансування даної програми 

передбачити у 2020 році. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1841 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. Фінансування передбачити у 2020 році. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про ініціювання створення Асоціації органів місцевого самоврядування 

“Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку”  ( проект 

№1843) 

ДОПОВІДАВ: керуюча справами  – Видай С.О., яка ознайомила з проектом рішення.  

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

запропонував погодити проект рішення №1843 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1843 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про умови оплати праці міського голови на 2020 рік ( проект №1862) 

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



рішення.  

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

запропонував погодити проект рішення №1862 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1862 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження програми фінансової підтримки громадської 

організації  «Бурштинська міська федерація футболу» на 2020 рік. ( проект №1887) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу молоді і спорту  – Козар М.С.., яка ознайомила з 

проектом рішення.  

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

запропонував погодити проект рішення №1887. Фінансування передбачити при 

формуванні міського бюджету на 2020 рік. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1887 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. Фінансування передбачити при формуванні міського бюджету на 2020 рік. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки громадської 

організації фізкультурно-спортивного спрямування НФК «Бурштин- юнаки U14-U16» 

на 2020 рік. . ( проект №1888) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу молоді і спорту  – Козар М.С.., яка ознайомила з 

проектом рішення.  

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

запропонував погодити проект рішення №1888. Фінансування передбачити при 

формуванні міського  бюджету на 2020. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1888 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. Фінансування передбачити при формуванні  міського бюджету на 2020. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Безпечне місто 2020 - 2025 роки» ( проект 

№1889) 

ДОПОВІДАВ: секретар ради  – Рибчук Б.Б.,  який ознайомив з проектом рішення.  

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

запропонував погодити проект рішення №1889. Фінансування даної програми 

передбачити при формуванні міського бюджету на 2020 рік 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1889 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

м.Бурштина та с. Вигівка на 2019 рік» ( проект №1890) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу економіки та промисловості  – Назар М.С.,  яка 

ознайомила з проектом рішення та запропонувала доповнення згідно з додатком №1. 

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



запропонував погодити проект рішення №1890 з доповненнями. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1890 з доповненнями та рекомендувати 

прийняти його на черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про безоплатний прийом у власність територіальної громади м. Бурштин і 

с. Вигівка в особі Бурштинської міської ради матеріальних цінностей, придбаних в 

рамках реалізації проєктів конкурсу «Місто своїми руками» у м. Бурштин в 2015-2016 

рр.  ( проект №1891) 

ДОПОВІДАВ: завідувач сектору ЖКГ  – Бандура І.В..,  яка ознайомила з проектом 

рішення.  

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

запропонував погодити проект рішення №1891 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1891 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КО «Бурштинська центральна міська лікарня» на 

списання основних засобів  ( проект №1892) 

ДОПОВІДАВ: завідувач сектору ЖКГ  – Бандура І.В..,  яка ознайомила з проектом 

рішення.  

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

запропонував погодити проект рішення №1892 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1892 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в структуру і штатну чисельність  Бурштинської міської 

ради ( проект №1893) 

ДОПОВІДАВ: керуюча справами – Видай С.О.,  яка ознайомила з проектом рішення.  

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

запропонував погодити проект рішення №1893 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1893 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про прогноз міського бюджету на 2021-2022 роки   ( проект №1885) 

ДОПОВІДАВ: начальник фінансового – Петровська О.І.,  яка ознайомила з проектом 

рішення та запропонувала зміни..  

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

запропонував погодити проект рішення №1885 зі змінами 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1885 зі змінами та рекомендувати прийняти 

його на черговій сесії. 

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

 

 



СЛУХАЛИ: Про бюджет міста Бурштина на 2020 рік  ( проект №1886) 

ДОПОВІДАВ: начальник фінансового – Петровська О.І.,  яка ознайомила з проектом 

рішення та запропонувала зміни. 

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

запропонував погодити проект рішення №1886 зі змінами 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1886 зі змінами та рекомендувати прийняти 

його на черговій сесії. 

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

 

 

 

 

 

 

Різне : 

СЛУХАЛИ: Про виділення коштів ( проект №1896) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу соціального захисту – Коцур С.Б.,  яка ознайомила з 

проектом рішення.  

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

запропонував погодити проект рішення №1896 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1896 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

            Голова комісії                                                                            В.Рик 

 

            Секретар комісії  А.Процик 


