
ПРОТОКОЛ 
 

засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій 

та міжнародного співробітництва 

 

                    Від « 30 » листопада 2020 р.                                                  №1 
 

На засіданні    

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

Василащук Н.М. 

На засіданні відсутні депутати міської ради:   

                                           (Прізвище, ініціали голови, секретаря і членів комісії) 

Запрошені: Петровська О.І. 
 

Порядок денний 

 

Розгляд проектів: 2233,2234,2235,2247,2253,2254,2255,2256,2257,2258,2260,2261,2262, 

2263,2264,2266,2267,2268,2269,2270,2271,2272,2273,2274,2275,2276,2277,2286,2288,2289, 

2290,2291,2292,2293,2294,2295,2296,2297 

 

1.Заступником комісії обрано Король О.М. 

Голосували «за» - 5    «утрим» - 0   «проти»-0 

 

2.Секретарем комісії обрано Василащук Н.М 

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

 
3.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Відкрите місто - влада для людей» на 2021 

рік (проект №2233 ) 

ДОПОВІДАВ: : Начальник фінансового відділу – Петровська О.І., який 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 №2233  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 2233 та рекомендувати прийняти його на 

позачерговій сесії. 

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

 

4.СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів на 

баланс релігійної громади храму «Преображення Господнього» ПЦУ м. Бурштин (проект 

№2234) 

ДОПОВІДАВ: : Начальник фінансового відділу – Петровська О.І., який 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 №2234  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 2234 та рекомендувати прийняти його на 

позачерговій сесії. 

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

 

5.СЛУХАЛИ Про міську цільову  програму розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги на засадах сімейної медицини на 2021-2025 роки (проект №2235) 



ДОПОВІДАВ: Начальник фінансового відділу – Петровська О.І., який 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 №2235  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення № 2235 та рекомендувати прийняти його на 

позачерговій сесії. 

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

 

6.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2020 

рік» ( проект №2247 ) 

ДОПОВІДАВ: Начальник фінансового відділу – Петровська О.І., який 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 проект рішення №2247  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2247 та рекомендувати прийняти його на 

позачерговій сесії. 

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

 

7.СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу дезінфікуючих засобів ( проект №2253 ) 

ДОПОВІДАВ:  Начальник фінансового відділу – Петровська О.І., який 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 проект рішення №2253  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2253 та рекомендувати прийняти його на 

позачерговій сесії. 

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

 

8.СЛУХАЛИ: Звіт про виконання фінансового плану за 11-111 квартал 2020 року 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано- Франківської області ( проект №2254 ) 

ДОПОВІДАВ: Начальник фінансового відділу – Петровська О.І., 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 проект рішення №2254  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2254 та рекомендувати прийняти його на 

позачерговій сесії. 

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

 

9.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку архівної справи Бурштинської  

територіальної громади на 2021-2025 роки ( проект №2255 ) 

ДОПОВІДАВ: Начальник фінансового відділу – Петровська О.І., 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 проект рішення №2255  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2255 та рекомендувати прийняти його на 

позачерговій сесії. Комісія рекомендує дану програму включити  в Програму фінансового 



забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 

2021-2025 рр. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5   чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол. 

 

10.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження 

відзнаками та грошовими винагородами Бурштинської міської ради на 2021-2025 роки 

(проект №2256 ) 

ДОПОВІДАВ:  Начальник фінансового відділу – Петровська О.І., 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 проект рішення №2256  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2256 та рекомендувати прийняти його на 

позачерговій сесії. 

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

  

11.СЛУХАЛИ: Програма соціального  захисту населення на 2021-2025 роки 

Бурштинської  міської територіальної громади (проект №2257 ) 

ДОПОВІДАВ: Начальник фінансового відділу – Петровська О.І., 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 проект рішення №2257  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2257 та рекомендувати прийняти його на 

позачерговій сесії. 

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

 

12.СЛУХАЛИ: Програма соціальної підтримки сімей загиблих і постраждалих під час 

масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 

2014 року, 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 та операції Об′єднаних сил в районах 

її проведення на 2021-2025 роки Бурштинської  міської територіальної громади  (проект 

№2258 ) 

ДОПОВІДАВ: Начальник фінансового відділу – Петровська О.І., 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 проект рішення №2258  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2258 та рекомендувати прийняти його на 

позачерговій сесії. 

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

 

13.СЛУХАЛИ: Про Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 р. (проект №2260 ) 

ДОПОВІДАВ:  Начальник фінансового відділу – Петровська О.І., 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 проект рішення №2260  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2260 та рекомендувати прийняти його на 



позачерговій сесії. 

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

 

14.СЛУХАЛИ: Про комплексну Програму «Здоров’я населення Бурштинської  міської  

територіальної громади на 2021-2025роки» (проект №2261 ) 

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

проєктом рішення та запропонувала доповнення, а саме: 

- Забезпечення лікування пільгових категорій населення згідно постанови КМУ від 

17.09.1998 р. № 1303 « Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих 

груп населення та за певними категоріями захворювань»; 

- Обов'язкове страхування медичних працівників та інших осіб на випадок 

інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних 

обов’язків. 

- послуги з безкоштовного зубопротезування громадян пільгових категорій.  

- пільгові пенсії медичним працівникам. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2261 з доповненням і прийняти на 

позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2261 з доповненням та рекомендувати прийняти 

його на позачерговій сесії. 

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

 

 

15.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансового забезпечення правової роботи 

Бурштинської міської ради Івано-Франківського району  Івано – Франківської області на 

2021 рік в особі юридичного відділу  (проект №2262 ) 

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

рішення. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2262  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2262 та рекомендувати прийняти його на 

позачерговій сесії. Комісія рекомендує дану програму включити  в Програму фінансового 

забезпечення апарату управління. 

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

 

16.СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової Програми 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 (проект №2263 ) 

ДОПОВІДАВ: начальник фінансового відділу Петровська О.І.                                                               

, яка ознайомила з проектом рішення. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2263  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2263 та рекомендувати прийняти його на 

позачерговій сесії. 

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

 

17.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку освіти Бурштинської  



територіальної громади на 2021-2025 роки (проект №2264 ) 

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

рішення. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2264  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2264 та рекомендувати прийняти його на 

позачерговій сесії. 

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

 

18.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми підтримки сім’ї, дітей та молоді з 

інвалідністю, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2021-2025 

роки (проект №2266), Про затвердження програми "Розвитку та підтримки молодіжної 

політики  і  національно-патріотичного виховання дітей та молоді Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 років" (проект №2267), Про затвердження програми 

«Оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки»  (проект №2268), Про затвердження програми 

«Розвитку фізичної культури і спорту Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки»  (проект №2269). 

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

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Василащук Н.М., яка запропонувала проєкти №2266,2267,2268,2269 об’єднати в одну 

програму і подати на наступне засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію Василащук Н.М. 

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

 

19.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми забезпечення діяльності Центру надання 

адміністративних послуг Бурштинської міської ради на 2021-2022 роки (проект №2270) 

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

рішення. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2270  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2270 та рекомендувати прийняти його на 

позачерговій сесії. 

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

 

20.СЛУХАЛИ: Про затвердження  Програми розроблення (оновлення) містобудівної 

документації Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 рр. (проект 

№2271) 

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

рішення. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2271  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2271 та рекомендувати прийняти його на 

позачерговій сесії. 

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

 

21.СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету міста за 9 місяців 2020 року (проект №2272) 



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

рішення. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2272  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2272 та рекомендувати прийняти його на 

позачерговій сесії. 

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

 

 

22.СЛУХАЛИ: Про Програму у галузі розвитку земельних відносин на території 

Бурштинської міської територіальної громади  на 2021-2025 роки (проект №2273) 

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 проект рішення №2273  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2273 та рекомендувати прийняти його на 

позачерговій сесії. 

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

 

23.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік (проект №2274) 

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

проектом рішення та запропонувала доповнити його: 

П.1. Врахувати в доходах загального фонду субвенцію з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими освітними потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету за ККД 41051200 в сумі 18700,00грн. та спрямувати 

відділу освіти та науки Бурштинської міської ради за КПКВКМБ 0611020 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» . 

П.2. 

 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 
фонд 

сума,грн. 

Спеціальни
й фонд 
сума,грн. 

 

 

Міська рада 

 

 

 
0116030 

«Організація благоустрою населених 
пунктів»(придбання глибинного насосу). -39100,00 

+39100,00 

 

0113242 

«Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення »(Міська цільова 
програма соціального захисту і підтримки дітей 
сиріт та дітей позбавлених батьківського 
піклування, захисту їх житлових прав, 
попередження дитячої бездоглядності та 
безпритульності на 2016-2020 роки) -8200,00 

 

 

0113140 

«Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються 
за рахунок коштів на оздоровлення громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)»(Міська цільова соціальна 

+8200,00 

 



програма "Оздоровлення і відпочинок дітей та 
учнівської молоді м.Бурштин та с.Вигівка на 
2018-2021 рр.) 

 

0117461 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету»(розробка робочих 
проектів,експертиза)  

-4572,00 

 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 
(придбання глибинного насоса-7900,00грн.  
Влаштування новорічних ялинок+12472,00грн.) +4572,00 

 

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

34528,00грн. 

П.3.«Частину залишку коштів загального фонду  в сумі 1249469,80 грн.  спрямувати 

міській раді: 

3.1.На фінансування «Програми фінансової підтримки комунального підприємства 

«Житловик» на 2018 – 2020 роки» за КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування 

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

житлово-комунальні послуги» в сумі 992667,00грн.(в тому числі  оплата за спожиту 

електроенергію для ТОВ «Прикарпатенерготрейд»-600000,00грн., оплата праці -

392667,00грн.). 

3.2. На фінансування програми  благоустрою та розвитку комунального господарства 

міста Бурштин і села Вигівка на 2020-2022 роки за КПКВКМБ 0116030 “ «Організація 

благоустрою населених пунктів»» в сумі 200000,0 грн. 

3.3. Придбання та монтаж святкової ілюмінації для міста Бурштин до святкування 

новорічних та різдв'яних свят по алеї Андрея Шептицького за КПКВКМБ0116030 “ 

«Організація благоустрою населених пунктів» в сумі 49990,00грн. 

3.4.на підготовку міста до святкових заходів в частині підрядних робіт по благоустрою 

(влаштування новорічних ялинок (2 штуки) в м. Бурштин) за КПКВКМБ 0116030 “ 

«Організація благоустрою населених пунктів» в сумі 6812,80грн. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2274 зі змінами і прийняти на позачерговій 

сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2274 змінами та рекомендувати прийняти його 

на позачерговій сесії. 

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

 

24.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми залучення інвестицій в економіку 

 Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (проект №2275) 

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

рішення. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2275  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2275 та рекомендувати прийняти його на 

позачерговій сесії. 

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

 

25.СЛУХАЛИ: Про затвердження «Програми Громадський бюджет (бюджет участі) 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (проект №2276) 



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

проектом рішення. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2276  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2276 та рекомендувати прийняти його на 

позачерговій сесії. 

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

 

26.СЛУХАЛИ: «Про затвердження «Програми фінансового забезпечення апарату 

управління Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 2021-2025 рр. 

(проект №2277) 

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

рішення. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2277 з доповненнями, а саме: 

Включити Програму фінансового забезпечення правової роботи Бурштинської міської 

ради Івано-Франківського району  Івано – Франківської області на 2021 рік в особі 

юридичного відділу та Програму розвитку архівної справи Бурштинської  територіальної 

громади на 2021-2025 роки , 

  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2277 з доповненнями, а саме: 

Включити Програму фінансового забезпечення правової роботи Бурштинської міської 

ради Івано-Франківського району  Івано – Франківської області на 2021 рік в особі 

юридичного відділу та Програму розвитку архівної справи Бурштинської  територіальної 

громади на 2021-2025 роки ,та рекомендувати прийняти його на позачерговій сесії. 

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

 

27.СЛУХАЛИ: Про Програму природоохоронних заходів з охорони навколишнього 

природного середовища Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. 

(проект №2286) 

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

рішення. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2286  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2286 та рекомендувати прийняти його на 

позачерговій сесії. 

Начальнику земельно-екологічного відділу підготувати пропозиції щодо діючого 

водовідведення на території міста. 

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

 

28.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни вікон та 

дверей у багатоквартирних будинках Бурштинської міської територіальної громади на 

2021 рік (проект №2288) 

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

рішення. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2288  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2288 та рекомендувати прийняти його на 



позачерговій сесії. 

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

 

29.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у 

поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021 рік  (проект №2289) 

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

рішення. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2289  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2289 та рекомендувати прийняти його на 

позачерговій сесії. 

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

 

30.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального 

підприємства «Житловик» на 2021 рік  (проект №2290) 

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

рішення. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2290  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2290 та рекомендувати прийняти його на 

позачерговій сесії. 

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

 

 

31.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Безпечне місто 2021 - 2025 роки 

Бурштинської міської територіальної громади»  (проект №2291) 

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

рішення. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2291  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2291 та рекомендувати прийняти його на 

позачерговій сесії. 

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

 

32.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансування мобілізаційних заходів 

населення та заходів з територіальної оборони на 2021-2023 роки (проект №2292) 

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

рішення. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2292  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2292 та рекомендувати прийняти його на 

позачерговій сесії. 

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

 

33.СЛУХАЛИ: Про Програму про надання шефської допомоги Галицькому РВК на 2021-

2025 роки (проект №2293) 

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



рішення та запропонувала внести зміни ,а саме: 

В назві проєкту слова «Галицькому РВК» замінити на «Галицький районний 

територіальний центр комплектування та соціальної підтримки», в програмі по тексту  

слова «Галицькому РВК» замінити на «Галицький районний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки».  

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2293 зі змінами і прийняти на позачерговій 

сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2293 зі змінами та рекомендувати прийняти 

його на позачерговій сесії. 

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

 

34.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про постійні комісії 

Бурштинської міської ради Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області  (проект №2294) 

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

рішення. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2294  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2294 та рекомендувати прийняти його на 

позачерговій сесії. 

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

 

35.СЛУХАЛИ:Про затвердження  Регламенту Бурштинської міської ради (проект №2295) 

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

рішення. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала розглянути даний проект на наступній комісії. 

ВИРІШИЛИ: розглянути даний проект на наступній комісії 

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

 

36.СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік (проект №2296) 

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

рішення. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2296  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2296 та рекомендувати прийняти його на 

позачерговій сесії. 

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

 

 

37.СЛУХАЛИ:Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (проект №2297) 

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

рішення. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 



запропонувала погодити проект рішення №2297  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2297 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

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

 

 

38.СЛУХАЛИ: Про втрату чинності рішення Бурштинської міської ради від 29 листопада 

2016 року № 04/20-16 «Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг за 

кошти місцевого бюджету» (проект №2298) 

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

рішення. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2298  і прийняти на позачерговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення № 2298 та рекомендувати прийняти його на 

черговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4   чол, «проти» - 1 чол., « утрим» - 0 чол 

 

Різне 

39.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

м.Бурштин та с.Вигівка на 2020 рік. 

ДОПОВІДАВ: Начальник фінансового відділу – О.Петровська, яка ознайомила із 

зверненням начальника економічного відділу М.Назар щодо внесення змін до  Програми 

соціально-економічного розвитку м.Бурштин та с.Вигівка на 2020 рік, а саме: 

ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М.,Василащук Н.М., які запропонували погодити 

запропоновані зміни та доповнити : Довиділити 49990,0грн. 

Відділу економіки і промисловості підготувати проєкт рішення щодо даних змін та подати 

на розгляд сесії міської ради. 

ВИРІШИЛИ: погодити запропоновані зміни та доповнити : Довиділити  49990,0грн. 

Придбання та монтаж святкової ілюмінації(в тому числі супутні матеріали) для 

м.Бурштин до святкування новорічних свят по алеї Андрея Шептицького. 

Відділу економіки і промисловості підготувати проєкт рішення щодо даних змін та подати 

на розгляд сесії міської ради. 

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

 

 

 

 

Голова комісії                                                                            Т.Сенчина 

 

Секретар комісії                                                                         

 


