
ПРОТОКОЛ 

Засідання  комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва  

 Від « 20» січня 2022 р.                                                                                                      №1 

 

На засіданні присутні депутати міської ради:_Сенчина Т.М.,  Василащук Н.М., Очкур 
Г.Й.,  Король О.М, Рик В.Л. 

Відсутні:  

Запрошені: Петровська О. 
Порядок денний 

Розгляд проєктів: 3701,3702,3703,3704,3647,3712,3859,3821,3860,3848,3862,3808, 3696, 

3711,3858,3707,3709,3822,3649,3432,3820 
 
 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 

2021 рік (проєкт №3701) 

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

рішення. 
ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М. голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала погодити 

проєкт рішення № 3701 та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3701 та прийняти на  черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. «за», 

Рик В.Л. «за» 

 «за» -5 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 
 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 

2022 рік (проєкт №3702) 

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

рішення та запропонувала зміни до нього: 

1.По тексту в словах «дитячого ліцею» вилучити слово «дитячого». 

2.Внести зміни до бюджету, а саме:зменшити призначення по «Програмі фінансової 

підтримки комунальних підприємств Бурштинської міської ради на 2022 рік»(КП «Еко-

сервіс») по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 

4000000,00 грн. та відповідно збільшити за КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення 

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

надають житлово-комунальні послуги». 

3.Частину залишку коштів  «Іншої субвенції з місцевих бюджетів» по спеціальному 

фонду, який склався на 01.01.2022 року в сумі 1498000,00грн. спрямувати міській раді для 

придбання мікроавтобуса за КПКВКМБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо 

соціально-економічного розвитку територій» 
 ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М. голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала погодити 

проєкт рішення № 3702 зі змінами та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3702 зі змінами та прийняти на  черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. «за», 

Рик В.Л. «за» 

 «за» -5 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про направлення вільного залишку (проєкт №3703) 



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

рішення та запропонувала його викласти в новій редакції. 

1.Частину вільного залишку загального фонду в сумі 3015759,00грн. , який склався станом 

на 01.01.2022 року спрямувати  Відділу освіти і науки для оплати енергоносіїв за 

КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти». 
 ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М. голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала погодити 

проєкт рішення № 3703 в новій редакції та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3703 в новій редакції та прийняти на  черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. «за», 

Рик В.Л. «за» 

 «за» -5 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ: Про перерахування залишку коштів спеціального фонду до загального фонду 

(проєкт №3704) 

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

рішення та запропонувала його викласти в новій редакції. 

1.Частину  залишку спеціального фонду бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади в сумі 30368000,00грн., який склався станом на 01.01.2022 року за рахунок 

надходжень екологічного податку(у зв’язку з відсутністю потреби використання коштів за 

їх цільовим призначенням) передати до загального фонду бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади.  

2. Кошти загального фонду отримані відповідно до п.1 спрямувати: 

КПКВК

МБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

сума,грн. 

 Міська рада    

0110150 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті ради 

(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 

Фінансове забезпечення апарату 

управління+500000,00 

Оплата енергоносіїв+757000,00 1107000,00 

150000,00 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного управління 

Програма фінансового забезпечення нагородження 

відзнаками та грошовими винагородами 

Бурштинської міської ради на 2021-2025 роки 250000,00 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного управління 

Програма «Громадський бюджет (бюджет участі) 

Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки» 1000000,00 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного управління 

Програма про Фонд міської ради на виконання 

депутатських повноважень на 2021-2025 роки 1080000,00 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного управління 

Програма фінансового забезпечення 

представницьких витрат та інших видатків, 

пов’язаних з діяльністю Бурштинської міської ради 

на 2021-2025 роки 150000,00 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного управління 

Програма забезпечення діяльності Центру надання 

адміністративних послуг Бурштинської міської ради 500000,00 

 



на 2021-2022 роки 

0113131 

Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної програми 

`Молодь України` 

Програма “Розвитку та підтримки молодіжної 

політики і національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 років” 100000,00 

 

0113140 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи) 

Програма «Оздоровлення і відпочинку дітей та 

учнівської молоді Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки» 100000,00 

 

0113242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 

Програма соціального захисту і підтримки дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, захисту їх житлових прав, 

попередження дитячої бездоглядності та 

безпритульності на 2021-2025 роки Бурштинської 

міської територіальної громади 100000,00 

 

0115011 

Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту 

програма «Розвитку фізичної культури і спорту 

Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки» 700000,00 

 

0116013 

Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства 

(аварійний ремонт тепломережі+299000,00 

аварійний ремонт водомережі+299000,00) +598000,00 

 

0116015 

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації 

ліфтів 160000,00 

140000,00 

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, установ 

та організацій, що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні послуги 

Програма фінансової підтримки комунальних 

підприємств Бурштинської міської ради на 2022 рік 

(КП «Житловик» оплата праці з 

нарахуваннями+5000000,00, оплата 

електроенергії+1500000,00 

КП «Еко-сервіс», обслуговування громадського 

туалету+50000,00 

Оплата енергноносіїв+66007,00) 6616007,00 

 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

Програма надання ритуальних послуг та утримання 

кладовищ в Бурштинській міській територіальній 

громаді на 2021-2025 рр.+100000,00 

Програма поводження з тваринами та регулювання 

чисельності безпритульних    тварин на території 

Бурштинської міської територіальної громади на 

2022 -2025 роки+60000,00 

Придбання матеріалів , обслуговування та ремонт 2440207,00 

250000,00 



вуличного освітлення+400000,00 

Підготовка територій до святкових заходів в частині 

підрядних робіт по благоустрою+100000,00 

Придбання вапна, фарби, матеріалів для підготовки 

територій до свят+50000,0 

Косіння трави+400000,00 

Виготовлення та поклейка банерів+20000,00 

Виготовлення технічних паспортів+199000,00 

Послуги по оренді і обслуговуванню санітарних 

біокабін+30000,00 

Повірка приладів обліку, заміна+20000,00 

Оплата енергоносіїв(вуличне освітлення)+871207,00 

виготовлення ПКД+250000,00 

Очищення від снігу та посипання доріг та 

пішохідних доріжок у зимовий період+190000,00 

        

0116090 

Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства 

Програма співфінансування заходів із заміни вікон 

та дверей у багатоквартирних будинках 

Бурштинської міської територіальної громади на 

2022 рік+150000,00 

Програма про дольову участь співвласників у 

поточному та капітальному ремонтах 

багатоквартирних будинків Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022 рік+400000,00 +550000,00 

 

0117130 

Здійснення заходів із землеустрою 

Програма у галузі розвитку земельних відносин на 

території Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки +300000,00 

 

0117350 

Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації) 

Програма розроблення (оновлення) містобудівної 

документації Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2025 рр. +300000,00 

 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету(в т.ч. виготовлення 

ПКД+250000,00, Виправлення профілю доріг 

автогрейдером по м.Бурштин+170000,00поточний 

ремонт доріг +440000,00 ) +610000,00 

250000,00 

0117520 

Реалізація Національної програми інформатизації 

Програма цифрової трансформації Бурштинської 

територіальної громади на 2022-2024 роки +250000,00 

 

0117610 

Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва 

Програма розвитку малого та середнього 

підприємництва Бурштинської територіальної 

громади на 2022-2025 роки 150000,00 

 

0117693 

Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 

Програма залучення інвестицій в економіку 

Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки  

+439400,00 

0118110 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха +30000,00 

 



Комплексна цільова соціальна програма розвитку 

цивільного захисту Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки 

0118220 

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення 

Програма фінансування мобілізаційних заходів 

населення та заходів з територіальної оборони на 

2021-2023 роки +150000,00 

 

0118230 

Інші заходи громадського порядку та безпеки 

Програма «Безпечне місто 2021 – 2025 роки 

Бурштинської міської територіальної громади» 400000,00 

 

0118420 

Інші заходи у сфері засобів масової інформації 

  

 

 КНП «Бурштинська ЦМЛ»   

0112010 
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню (оплата енергоносіїв) 1274789,00 

 

0112142 
Програми і централізовані заходи боротьби з 

туберкульозом 10000,00 

 

0112143 
Програми і централізовані заходи профілактики 

ВІЛ-інфекції/СНІДу 10000,00 

 

0112152 

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 

(Програма «Здоров’я населення Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки»-

500000,00, 

капітальний ремонт приміщення приймального 

відділення КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» для влаштування комп’ютерного 

томографа за адресою: вул.Шухевича,15, 

м.Бурштин,Івано-Франківська область (коректура 

проекту), електротехнічні рішення-87359,00 351000,00 

+236359,00 

 КНП «Бурштинський МЦПМСД»   

0112111 

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги(оплата енергоносіїв) 331410,00 

 

0112142 
Програми і централізовані заходи боротьби з 

туберкульозом 20000,00 

 

0112143 
Програми і централізовані заходи профілактики 

ВІЛ-інфекції/СНІДу 10000,00 

 

0112152 

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 

(Міська цільова програма розвитку первинної 

медико-санітарної допомоги на засадах сімейної 

медицини на 2021-2025 роки 

Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з 

інвалідністю технічними засобами для 

використання в побутових умовах 150000,00 

 

 Відділ освіти і науки   

0611010 
Надання дошкільної освіти 

(оплата енергоносіїв) 1281741,00 

 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

(оплата енергоносіїв+1049567,00  

співфінансування національної програми «Велике 

будівництво» (Реконструкція харчоблоку 1049567,00 

1100000,00 



Бурштинського ліцею №2 Бурштинської міської 

ради)+800000,00 

Капітальний ремонт бігової доріжки стадіону 

Бурштинського ліцею №2 за адресою:вул.Січових 

Стрільців,18м.Бурштин Івано-Франківсбкої 

області+300000,00 

0611141 
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти (оплата енергоносіїв) 76374,00 

 

0611142 

Інші програми та заходи у сфері освіти 

Програма розвитку освіти Бурштинської 

територіальної громади на 2021-2025 роки 1650000,00 

 

 Відділ соціального захисту населення   

0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 

'Програма соціального  захисту населення на 2022-

2026 роки Бурштинської  міської територіальної 

громади+550000,00(в т.ч. «Надання допомоги у 

сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення на організацію безоплатного 

харчування одиноких громадян похилого віку та 

осіб, що перебувають у складних життєвих 

обставинах»+250000,00) 

'Програма підтримки сімей загиблих, постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників бойових 

дій, осіб які перебувають чи перебували у складі 

добровольчих формувань, що утворилися для 

захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, та інших 

громадян, які залучалися і брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції в районах її 

проведення, чи у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в 

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення Бурштинської міської територіальної 

громади на період 2022-2026 років+200000,00 +750000,00 

 

 Відділ культури   

1011080 
Надання спеціалізованої освіти мистецькими 

школами (оплата енергоносіїв) 124552,00 

 

1014060 

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 

закладів(оплата енергоносіїв) 151594,00 

 

1014082 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 

Програму розвитку галузі культури Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2023 400000,00 

 

 Фінансовий відділ   

3719770 

Інші субвенції з місцевого бюджету 

Субвенція Галицькій МТГ 

для Галицького ТЦНСП на здійснення видатків для 

утримання самотніх людей та інвалідів 

Бурштинської міської територіальної 

громади+600000,00 

Субвенція Дубовецькій СТГ на соціально- 600000,00 

1800000,00 



економічний розвиток +1800000,00 

3719800 

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

Комплексна Програма профілактики злочинності на 

2021-2025 роки+100000,00 

Програма про надання шефської допомоги 

Галицькому РТЦК та СП на 2021-2025 

роки+20000,00 +120000,00 

 

 ВСЬОГО 
26002241,00 4365759,00 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 

4365759,00грн. 

 
 ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М. голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала погодити 

проєкт рішення № 3704 в новій редакції та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3704 в новій редакції та прийняти на  черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. «за», 

Рик В.Л. «за» 

 «за» -5 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження програми оптимізації процесів оподаткування та 

покращення сервісу обслуговування платників у Галицькій ДПІ Головного управління 

ДПС в Івано-Франківській області на 2022-2024 роки (проєкт №3647) 

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

рішення. 
 ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М. голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала погодити 

проєкт рішення № 3647 та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3647 та прийняти на  черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. «за», 

Рик В.Л. «за» 

 «за» -5 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 
 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми соціально- економічного та 

культурного розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 11.12.2020 №06/2-20 (проєкт №3712) 

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

рішення та запропонувала доповнити згідно з додатком. 
 ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М. голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала погодити 

проєкт рішення № 3712 зі змінами згідно з додатком та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3712 зі змінами згідно з додатком та прийняти на  

черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. «за», 

Рик В.Л. «за» 

 «за» -5 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 
 

СЛУХАЛИ:  Про вступ у члени Місцевої Асоціації органів місцевого самоврядування 

«Агенція розвитку об’єднаних територіальних громад Прикарпаття» (проєкт №3859) 

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

рішення. 

 ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М. голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 



запропонувала погодити проєкт рішення № 3859 та прийняти на  черговій  сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«утрим», Василащук Н.М.-«утрим», Очкур Г.Й.-«утрим», 

Король О.М. «за», Рик В.Л. «утрим» 

 «за» -1 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 4 чол. 

Рішення не прийнято 

 

СЛУХАЛИ:  Про розробку Стратегії розвитку Бурштинської міської територіальної 

громади на 2022-2030 роки (проєкт №3821) 

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

рішення. 

 ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М. голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала доповнити у мотивувальній частині рішення п.25,26 . 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«утрим», Василащук Н.М.-«утрим», Очкур Г.Й.-«утрим», 

Король О.М. відсутня, Рик В.Л. «утрим» 

 «за» -0 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 4 чол. 

Рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження Положення про Управління економіки, праці та  

інвестиційної діяльності Бурштинської  міської ради (проєкт №3860) 

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

рішення. 

 ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М. голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проєкт рішення № 3860 та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3860  та прийняти на  черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. 

відсутня, Рик В.Л. «за» 

 «за» -4 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність 

Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на 

баланс Бурштинської міської ради об’єктів будівництва (проєкт №3848) 

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

рішення. 

 ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М. голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проєкт рішення № 3848 та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3848  та прийняти на  черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. 

відсутня, Рик В.Л. «за» 

 «за» -4 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність 

Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на 

баланс Бурштинської міської ради об’єктів будівництва (проєкт №3862) 

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

рішення. 

 ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М. голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проєкт рішення № 3862 та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3862  та прийняти на  черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. 

«за», Рик В.Л. «за» 



 «за» -5 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження спроможної мережі надання первинної медичної допомоги 

комунального некомерційого підприємства «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

(проєкт №3808) 

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

рішення. 

 ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М. голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проєкт рішення № 3808 та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3808  та прийняти на  черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. 

«за», Рик В.Л. «за» 

 «за» -5 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:  Про Програму підтримки книговидання місцевих авторів на 2022-2024 рр. 

(проєкт №3696) 

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

рішення. 

 ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М. голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проєкт рішення № 3696 та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3696  та прийняти на  черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. 

«за», Рик В.Л. «за» 

 «за» -5 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:  Про комплексну Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022-2024 рр. (проєкт №3711) 

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

рішення. 

 ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М. голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проєкт рішення № 3711 та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3711  та прийняти на  черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. 

«за», Рик В.Л. «за» 

 «за» -5 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ Про найменування і затвердження структури та граничної чисельності  

закладів культури Бурштинської міської ради на 2022 р. (проєкт №3858) 

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

рішення. 

 ВИСТУПИЛИ: Очкур Г.Й., яка запропонувала внести зміни: 

Зменшити по Бовшівській бібліотеці 0,5ст. бібліотекаря і додати у будинок культури 

с.Бовшів 0,25ст. директора і художній керівник 0,25ст. 

Василащук Н.М.,яка запрпонувала зміни: 

Клуб с.Вигівка зменшити 0,5ст.прибиральниці, 

Будинок культури с.Дем’янів зменшити 0,5ст.художнього керівника, 

Бібліотека с.Дем’янів зменшити 0,5ст.бібліотекаря, 

Бібліотека с.Слобода зменшити 0,5ст.бібліотекаря, 

Муніципальний оркестр зменшити з 27чол. до 20 чол. 

Сенчина Т.М. яка запропонувала внести зміни: 



Будинок культури с.Задністрянське зменшити до 0,5 ст. художнього керівника та додати 

0,5ст.керівника колективу. 

Будинок культури с.Насташине зменшити на 0,5 ст. керівника колективу. 

Бурштинська міська бібліотека для дітей зменшити на 0,5 ст. прибиральника службових 

приміщень . 

Бурштинська міська бібліотека для дорослих зменшити на 1ст.бібліотекаря. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3858 зі змінами та прийняти на  черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. 

«за», Рик В.Л. «за» 

 «за» -5 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ Про внесення змін до Програми соціального захисту населення на 2022-2026 

роки Бурштинської міської територіальної громади від 25 листопада 2021 року № 05/22-21 

(проєкт №3707) 

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

рішення. 

 ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М. голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проєкт рішення № 3707 та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3707  та прийняти на  черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. 

«за», Рик В.Л. «за» 

 «за» -5 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ Про затвердження Програми підтримки сім΄ї Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022-2025 роки (проєкт №3709) 

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

рішення. 

 ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М. голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проєкт рішення № 3709 та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3709  та прийняти на  черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. 

«за», Рик В.Л. «за» 

 «за» -5 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

 

СЛУХАЛИ: Про створення комунального підприємства «Спортивний клуб «Бурштин» 

Бурштинської міської ради» (проєкт №3822) 

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

рішення. 

 ВИСТУПИЛИ: Василащук Н.М. , яка запропонувала направити проєкт рішення № 3822 

на довивчення. 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію Василащук Н.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. 

«за», Рик В.Л. «за» 

 «за» -5 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

 

СЛУХАЛИ Про затвердження Програми проведення заходів формування підрозділу та 

штабу району  територіальної  оборони №1 на 2022 рік (проєкт №3649) 

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

рішення. 

 ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М. голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проєкт рішення № 3649 та прийняти на  черговій  сесії. 



ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3649  та прийняти на  черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. 

«за», Рик В.Л. «за» 

 «за» -5 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

 

СЛУХАЛИ Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 21.05.2021 року № 

31/12-21«Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради 

та її виконавчих органів» (проєкт №3432) 

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

рішення. 

 ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«проти», Василащук Н.М.-«проти», Очкур Г.Й.-«проти», 

Король О.М. «проти», Рик В.Л. «проти» 

 «за» -0 чол.      «проти» - 5 чол.        « утрим» - 0 чол 

Рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва 

Бурштинської територіальної громади на 2022-2025 роки (проєкт №3820) 

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

рішення. 

 ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М. голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проєкт рішення № 3820 та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3820  та прийняти на  черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. 

«за», Рик В.Л. «за» 

 «за» -5 чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

 

Голова комісії з питань фінансів, бюджету,  

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва                                            Тетяна Сенчина 

 

Секретар комісії         Наталія Василащук 


