
ПРОТОКОЛ 

 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

                    Від «18 » лютого 2020 р.                                                  №4 
 

На засіданні    

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

На засіданні відсутні депутати міської ради:  Крижалка А.С., Іванюк Р.С., 

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

Запрошені: Петровська О.І., Фітак І., Бандура І, Федунків І., Кунів І.,Рибчук Б.Б. , 

Михайлишин М. 

 

Порядок денний 

 

Розгляд проектів: 1932,1938,1941,1942,1956,1964,1965,1966 
 

СЛУХАЛИ: Про роботу комісії з питань бюджету та економічного розвитку за 2019 рік 

 ( проект №1932 ) 

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

ознайомив з проектом рішення  

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

запропонував взяти до відома інформацію про роботу комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку та прийняти проект рішення на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1932 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

СЛУХАЛИ: Про виконання плану  роботи Бурштинської  міської ради за 2019 рік (проект 

№1938 ) 

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 №1938  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1938 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

СЛУХАЛИ: Про внесення змін у додаток до «Програми функціонування Центру надання 

адміністративних послуг м.Бурштина на 2019-2020 роки» (проект №1941 ) 

ДОПОВІДАВ:керівник ЦНАПу –  Кунів І., яка ознайомила з проектом рішення та 

запропонувала доповнення: 

Зняти з п. 9 «навчання адміністраторів Центру надання адміністративних послуг» - -2000,0 

грн  

та направити на п « Закупівля програмного антивірусного забезпечення» - +2000,0 грн 

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

запропонував погодити проект рішення №1941  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1941 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

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

Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень» за 2019 рік.  

(проект №1942 ) 



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 №1942  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1942 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

СЛУХАЛИ: Про виконання Програми фінансового забезпечення правової роботи 

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

відділу (проект №1956 ) 

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

проектом рішення  

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

запропонував погодити проект рішення №1956 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1956 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу КП «Житловик» на списання основних засобів (проект 

№1964 ) 

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 №1964 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1964 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

СЛУХАЛИ: Про виконання Програми фінансового забезпечення нагородження 

відзнаками та грошовими винагородами до Грамот Бурштинської міської ради та 

виконавчого комітету на 2017 – 2019 роки (проект №1965 ) 

ДОПОВІДАВ: завідувач сектору 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 №1965 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1965 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

СЛУХАЛИ: Про виконання Програми фінансового забезпечення кадрової роботи 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 2019 рік в особі сектору 

кадрової роботи (проект №1966 ) 

ДОПОВІДАВ: завідувач сектору 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 №1966 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1966 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

 



Різне: звернення громадян та організацій розглянути на наступній комісії з питань 

бюджету та економічного розвитку. 

 

Голова комісії                                                                            В.Рик 

 

Секретар комісії                                                                        А.Процик      

 


