
ПРОТОКОЛ 
 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

                    Від «08 липня 2019 р.                                                  №18 
 

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., Копаниця В.М., Рибчук Б.Б., Коцур С.Б., 

Олійник О.М., Назар Т.Т., Королишин Т.М., Івасютин Р.Ф., Павлишин О., Петрів І., 

Тварок Н.Б., Пергельський А.П. 
 

Порядок денний 

 

Розгляд проектів:_1622,1636,1640,1641,1661,1662. 

Різне. 

  
1.СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до положень про постійні депутатські комісії ( проект 

№1622 ) 

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

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -2   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 3 чол. 

Рішення не набрало необхідну кількість голосів. 

 

2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регламенту роботи Бурштинської міської ради              

( проект №1636 ) 

ДОПОВІДАВ: головний спеціаліст юридичного відділу  Пергельський А.П., який 

ознайомив з проектом рішення . 

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

запропонував погодити проект рішення №1636 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1636 зі змінами та рекомендувати прийняти 

його на черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 2 чол. 

 

3.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціального захисту населення міста 

Бурштин та села Вигівка на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням  міської ради від 

20.12.2018  №06/65-18 ( проект №1640 ) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу соціального захисту населення 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 №1640 і прийняти на черговій сесії. 

Рекомендувати начальнику відділу соціального захисту населення при формуванні 

бюджету міста на 2020 рік подати пропозиції щодо збільшення розміру допомог та подати 

на розгляд комісії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1640 зі змінами та рекомендувати прийняти 

його на черговій сесії. 

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

 



4.СЛУХАЛИ: Про тимчасове припинення надання дозволів на розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території Бурштинської міської 

ради ( проект №1641 ) 

ДОПОВІДАВ: депутат міської ради Сенчина Т.М., яка ознайомила з проектом рішення . 

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

Рішення не набрало необхідну кількість голосів. 

5.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік ( проект №1661 ) 

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

проектом рішення та запропонувала доповнити його: 

1.Збільшити дохідну частину бюджету міста на суму 500000,00грн.,а саме: 

2.Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 500000,00грн., та спрямувати її: 

2.1.Бурштинській КО «Бурштинська ЦМЛ» за КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна 

стаціонарна медична допомога населенню»(оплата праці з нарахуваннями)+300000,0грн. 

2.2.Бурштинській міській раді за КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають 

ЖКП(Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Житловик» на 2018-

2020роки)» +200000,0грн. 

3.Зменшити призначення  по спеціальному фонду по іншій субвенції з обласного бюджету  

в сумі 15000,00грн. та збільшити по загальному фонду  по іншій субвенції з обласного 

бюджету  в сумі 15000,00грн.( Придбання вхідних дверей для харчоблоку Бурштинського 

ДНЗ №1 «Веселка»)  та відповідно за видатками по відділу освіти та науки за КПКВКМБ 

0611010 «Надання дошкільної освіти» зменшити призначення по спеціальному фонду  в 

сумі 15000,00грн. та відповідно збільшити по загальному фонду в сумі 15000,00грн. 

4.Врахувати в складі доходів субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 48500,00грн.та 

спрямувати відділу освіти та науки на зміцнення матеріально-технічної бази закладів 

загальної середньої освіти, зокрема, придбання меблів, спортивного обладнання та 

інвентарю для ЗОШ І-ІІІст.№2 за  КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

видатки споживання-5000,00грн.,видатки розвитку 43500,00грн. При цьому здійснити 

передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на суму 

43500,00грн. 

5.Врахувати в доходах загального фонду міського бюджету субвенцію з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій в сумі 300000,00грн., передбачену дод 2 до розпорядження 

КМУ від 05.06.2019 року № 365-р. та спрямувати відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради за КПКВКМБ 0617693 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на 

«Капітальний ремонт приміщення ДНЗ №1 «Веселка» в сумі 300000,00(триста тисяч) грн. 

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

запропонував погодити проект рішення №1661 зі змінами і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1661 зі змінами та рекомендувати прийняти 

його на черговій сесії. 

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

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

актів Бурштинської міської ради на 2019 рік ( проект №1662 ) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу економіки Назар М.С., яка ознайомила з проектом 

рішення . 

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



запропонував погодити проект рішення №1662 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 1662 зі змінами та рекомендувати прийняти 

його на черговій сесії. 

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

 

 

Різне: 

Розглянули звернення  голів профспілок ЗОШ №1,2,3 щодо встановлення надбавки за 

престижність та незабезпеченості видатками на оплату праці з нарахуваннями. 

Вирішили: Зобов’язати відділ освіти і науки Бурштинської міської ради опрацювати 

питання наповнюваності класів, оптимізації загальноосвітніх навчальних закладів, 

територіального розподілу дітей по школах та подати дану інформацію до 10.08.2019року 

на розгляд комісії з питань бюджету та економічного розвитку. 

 

 

Розглянули звернення архіваріуса архівного відділу «Про внесення змін до програми 

розвитку архівної справи на 2019 рік». 

Вирішили погодити внесення змін до програми.  

 

Всі інші звернення розглянути на наступній комісії. 

 

            Голова комісії                                                                            В.Рик 

 

Секретар комісії    

 

 


