
ПРОТОКОЛ 

 

засідання комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

  Від «20 » серпня 2020 р.                                                                                                    №17 

 

 

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

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

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

Запрошені: Петровська О,,Томин І.С.,Михайлишин М.Я.,Олійник О.М.,Кицела Н.Ю., 

Левик Л.І.,Мазур Л.О. 
 

Порядок денний 
 

2149,2148,2115,2163,2162 

 

1.СЛУХАЛИ : Звіт про виконання фінансового плану за ІІ квартал 2020року 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (проєкт 2149) 

ДОПОВІДАВ:  Головний бухгалтер КНП "Бурштинська ЦМЛ. Левик Л.І., яка ознайомила 

з проєктом рішення.  

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

запропонував погодити проект рішення та затвердити на черговій сесії. 

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

 

2.СЛУХАЛИ : Про затвердження фінансового плану на 2021рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області (проєкт 2148) 

ДОПОВІДАВ:  Головний бухгалтер КНП "Бурштинська ЦМЛ. Левик Л.І, яка ознайомила 

з проєктом рішення.  

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

запропонував погодити проект рішення та затвердити на черговій сесії. 

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

 

3.СЛУХАЛИ : Про виконання бюджету міста за І півріччя 2020 року (проєкт 2115) 

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 проект рішення та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення та затвердити на черговій сесії. 

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

 

4.СЛУХАЛИ : Про внесення змін у структуру відділу освіти і науки Бурштинської міської 

ради та створення Центру професійного розвитку педагогічних працівників (проєкт 2163) 

ДОПОВІДАВ:  Начальник  відділу освіти  Томин І.С., яка ознайомила з проєктом 

рішення.  

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

запропонував погодити проект рішення зі змінами , а саме: 

Дату створення центру визначити при формуванні бюджету міста на 2021 рік . 

та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення зі змінами та затвердити на черговій сесії. 



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

 

5.СЛУХАЛИ : Про затвердження фактичної мережі закладів освіти м. Бурштина 

на 2020/2021 навчальний рік (проєкт 2162) 

ДОПОВІДАВ:  Начальник  відділу освіти  Томин І.С., яка ознайомила з проєктом 

рішення.  

Обговорили дане питання. Були запропоновані зміни до рішення: 

 утворення двох класів на  паралелі 5 класів у гімназії при 37 учнях. Не підтримано. 

 поділ класів у Бурштинській гімназії у 5 і 8 класах.Підтримано. 

 Відкриття двох груп у МНВК для 10 класу. Підтримано за умови наявності учнів 

ЗОШ№3. 

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

запропонував погодити проект рішення з доповненням, а саме:  

 поділ класів у Бурштинській гімназії у 5 і 8 класах. 

 Відкриття двох груп у МНВК для 10 класу за умови наявності учнів ЗОШ№3. 

та затвердити на черговій сесії. 

Інші питання обговорити на погоджувальній раді. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення та затвердити на черговій сесії. 

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

 

  

РІЗНЕ 

СЛУХАЛИ : Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

м.Бурштин та с.Вигівка на 2020рік. 

ДОПОВІДАВ:  Перший заступник міського голови В.Гулик, який запропонував внести 

наступні зміни до  Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштин та с.Вигівка на 

2020рік: 

 Придбання матеріалів для вуличного освітлення -50000,00грн. 

 Обслуговування вуличного освітлення +50000,00грн. 

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

запропонував погодити запропоновані зміни та затвердити їх на черговій сесії. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії  з питань бюджету 

та економічного розвитку                                                                          Володимир Рик 

 

 


