
ПРОТОКОЛ 

 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

  Від «12» березня 2020 р.                                                                                                    №5 

 

На засіданні присутні депутати міської ради:_Рик В., Іванюк Р., Процик А. Сенчина Т., 

Крижалка А.                        

На засіданні відсутні депутати міської ради:   

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

Запрошені: Петровська О., Томин І, Зорій Т., Максимів Н., Кицела Н., Копаниця В. 

Назар М., Бандура І.  
 

Порядок денний 

 

Розгляд проєктів: 1975,1976,1977,1978,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2004,2005,2006, 

2009. 

 
СЛУХАЛИ: Інформація про стан виконання Програми фінансового забезпечення на 

виготовлення проектно-кошторисної документації, технічних завдань для виконання 

загально-будівельних робіт в м. Бурштин та с. Вигівка за  2019р.  ( проєкт №1975 ) 

ДОПОВІДАВ: директор КП «Капітального будівництва Бурштинської міської ради» – Туз 

І.М., який  ознайомив з проєктом рішення. 

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

запропонував погодити проєкт рішення №1975  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1975 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про фінансово-господарську діяльність КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської  міської ради» за 2019рі  ( проєкт №1976 ) 

ДОПОВІДАВ: директор КП «Капітального будівництва Бурштинської міської ради» – Туз 

І.М., який  ознайомив з проєктом рішення. 

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

запропонував погодити проєкт рішення №1976  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1976 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Інформація про стан виконання Програми «Фінансова підтримка КП 

«Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» в 2019році  ( проєкт №1977 ) 

ДОПОВІДАВ: директор КП «Капітального будівництва Бурштинської міської ради» – Туз 

І.М., який  ознайомив з проєктом рішення. 

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

запропонував погодити проєкт рішення №1977  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1977 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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



 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  у 2019 році              

( проєкт №1978 ) 

ДОПОВІДАВ: начальник земельно - екологічного відділу – Копаниця В.М., який  

ознайомив з проектом рішення. 

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

запропонував погодити проєкт рішення №1978  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1978 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, 

меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання 

мобільних телефонів за рахунок бюджету Бурштинської міської ради ( проєкт №1994 ) 

ДОПОВІДАВ: головний бухгалтер  – Федунків І.М., яка  ознайомила з проєктом рішення. 

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

запропонував погодити проєкт рішення №1994 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1994 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 2020рік, затвердженої рішенням міської ради від 27.11.2019 

№18/84-19 ( проєкт №1995 ) 

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

ознайомила з проєктом рішення та запропонувала доповнення, а саме: 

коригування п.1.2., а саме: 

у п.23 Розробка робочих проектів, їх експертиза та коригування (благоустрій):  

цифру «11449,0 грн.» замінити на «37154,0 грн.» 

у п.25 Розробка робочих проектів, їх експертиза та коригування (капремонт доріг): цифру 

«53551,0 грн.» замінити на «27846,0 грн.»  

1.3 Зняти з п.1 Підготовка міста до святкових заходів в частині підрядних робіт по 

благоустрою - - 50 000,0 грн. 

Доповнити п. «Поточний ремонт покрівлі будинку по вул..С.Бандери,77а(І 

під’їзд)»+100000,0грн. 

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

запропонував погодити проєкт рішення №1995 з запропонованими доповненнями і 

прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1995 з запропонованими доповненнями та 

рекомендувати прийняти його на черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку м.Бурштина та с.Вигівка за 2019 рік ( проєкт №1996 ) 

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

ознайомила з проєктом рішення. 

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

запропонував погодити проєкт рішення №1996 і прийняти на черговій сесії. 



ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1996 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету міста за 2019 рік ( проєкт №1997 ) 

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

проєктом рішення. 

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

запропонував погодити проєкт рішення №1997 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1997 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік ( проєкт №1998) 

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

проєктом рішення та запропонувала доповнення: 

1.Врахувати в складі доходів міського бюджету: 

1.1.Загального фонду  

Субвенцію з Галицького районного бюджету за ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» в сумі 15000,00грн. та спрямувати  міській раді за КПКВКМБ 0116013 

«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства на оплату послуг 

ПАТ «Укртелекому» та АТ «Укрзалізниця» з підготовки , видачі технічних умов та 

погодження проектної документації «Нове будівництво мереж централізованого 

водопостачання та споруд на них для населених пунктів Галицького району  та м.Бурштин 

Івано-Франківської області», виготовлення детального плану територій, проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва водогону. 

1.2.Спеціального фонду 

1.2.1.Субвенцію з Бовшівського сільського бюджету за ККД 41053600 «Субвенція з 

місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів» в сумі 3900000,00грн.та 

спрямувати міській раді для створення фонду охорони навколишнього природного 

середовища за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів» 

1.2.2. Субвенцію з Бовшівського сільського бюджету за ККД 41053600 «Субвенція з 

місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів» в сумі 162000,00грн.та 

спрямувати міській раді (для КП «Житловик») за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні 

заходи за рахунок цільових фондів»: 

 На аварійну заміну насосного обладнання, як такого, що використало свої технічні 

можливості КНС №4(фекальні насоси ДТРТ) в сумі 93000,00грн. 

 На аварійну заміну каналізаційної мережі на ділянці вул.Коротка Шевченка в сумі 

69000,00грн. 

2. Спрямувати залишок коштів: 

2.1.Спеціального фонду(екологічного податку) , що утворився станом на 01.01.2020 року, 

Бурштинській міській раді  за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів» на реалізацію природоохоронних заходів відповідно до плану 

природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2020 рік в сумі 32549,00грн., а саме:  

 Сума 

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 

захоронення, утилізації ТПВ на адміністративній території 

Бурштинської міської ради: 

 



 

2.2.Спрямувати залишок коштів спеціального фонду(субвенція на природоохоронні 

заходи з Бовшівського сільського бюджету ) , що утворився станом на 01.01.2020 року, 

Бурштинській міській раді  за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів» на реалізацію природоохоронних заходів відповідно до плану 

природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2020 рік в сумі 424938,00грн., а саме:  
 

 Сума 

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ на адміністративній території Бурштинської міської ради: 

 

- вул. Стуса 24000,00 

- вул. Міцкевича 18000,00 

Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по 

вул. Квіткова  

162000,00 

Аварійна заміна напірного каналізаційного колектора по вул. Проектна 198000,00 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і  затоплення, направлених 

на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню 

до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти по 

вулицях міста (промивка мереж) 

22938,00 

 

3.Відповідно до звернень головних розпорядників коштів внести наступні зміни до 

бюджету: 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальн

ий фонд 

сума,грн. 

 

 

Міська рада 

 

 

 

1 

0116030 

Організація благоустрою населених 

пунктів(Підготовка міста до святкових 

заходів в частині підрядних робіт по 

благоустрою) -50000,00 

 

0116020 

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги («Програма 

фінансової підтримки комунального 

підприємства «Житловик» на 2018-

2020роки) +50000,00 

 

2 

0116090 

Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства(Програма про 

дольову участь співвласників у поточному 

та капітальному ремонтах -100000,00 

 

- вул. Коновальця 20000,00 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і  затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню 

або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на 

території і об’єкти по вулицях міста (промивка мереж) 

549,00 

Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що 

утворюються в комунальному господарстві: 

- заміна мулопроводу в районі машзалу 

12000,00 



багатоквартирних будинків м.Бурштин на 

2020 рік) 

0116011 

Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду (поточний ремонт 

покрівлі будинку по вул..С.Бандери,77а(І 

під’їзд) +100000,00 

 

3 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління (Програма про порядок 

використання коштів з фонду міської ради 

на виконання депутатських повноважень) -9875,00 

+9875,00 

 При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 

9875,00грн. 

4.Частину вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету , що склався 

станом на 01.01.2020року спрямувати міській раді за КПКВКМБ 0112010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (для придбання засобів 

індивідуального захисту на випадок короновірусу) в сумі 22550,0 грн та фінансовому 

відділу за КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» ( субвенція ДУ « Івано – 

Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» Рогатинської 

міськміжрайонної філії) в сумі 20000,0 грн. 

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

запропонував погодити проєкт рішення №1998 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1998 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів Бурштинської міської ради на 2020 рік, затвердженого рішенням міської ради від 

27.11.2019 №19/84-19 ( проєкт №1999 ) 

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

ознайомила з проєктом рішення. 

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

запропонував погодити проєкт рішення №1999 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 1999 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей 

у багатоквартирних будинках м. Бурштин на 2019 рік ( проєкт №2004 ) 

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

рішення. 

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

запропонував погодити проєкт рішення №2004 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 2004 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про виконання Програми про дольову участь співвласників у поточному та 



капітальному ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин на 2019 рік ( проект 2005) 

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

рішення. 

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

запропонував погодити проєкт рішення №2005 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 2005 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання «Комплексної цільової соціальної програми розвитку 

цивільного захисту м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020 роки» за 2019 рік ( проект 

2006) 

ДОПОВІДАВ: Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту – Іваськевич О., який  ознайомив з проєктом рішення. 

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

запропонував погодити проєкт рішення №2006 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 2006 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при здійсненні 

будівництва об’єктів за рахунок коштів міського бюджету та цільових субвенцій бюджетів 

інших рад ( проект 2009) 

ДОПОВІДАВ: директор КП «Капітального будівництва Бурштинської міської ради» – Туз 

І.М., який  ознайомив з проєктом рішення. 

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

запропонував погодити проєкт рішення №2009 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 2009 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

Різне: всі інші звернення розглянути на наступній комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку. 

 

Доручити земельно – екологічному відділу надати вичерпну інформацію на запит 

депутата Дулика І.О. 

 

Голова комісії  з питань бюджету 

 та економічного розвитку                                                                          Володимир Рик 

 

Секретар комісії                                                                                           Андрій Крижалка 

 

http://burshtyn-rada.if.gov.ua/bez-rubryky/golovnyj-spetsialist-z-pytan-nadzvychajnyh-sytuatsij-ta-tsyvilnogo-zahystu/
http://burshtyn-rada.if.gov.ua/bez-rubryky/golovnyj-spetsialist-z-pytan-nadzvychajnyh-sytuatsij-ta-tsyvilnogo-zahystu/

