
ПРОТОКОЛ 

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

 Від « 17» вересня 2021 р.                                                                                                      №18 

 

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

Відсутні:.  

 

Запрошені: Петровська О., Стасько Р., Іванюк Р.,Тринчук Н., Джочко Г. 
Порядок денний 

Розгляд проєктів: 3096,3099,3110,3167,3168,3171,3172,3173,3178,3179,3181 
 

1. СЛУХАЛИ:  Про прогноз бюджетуБурштинської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки (проект 3099). 

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 №3099  і прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3099  і прийняти на черговій  сесії . 

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

В.Л. «за»,Король О.М. «за» 

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

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження Міської цільової програми «Фінансова підтримка КП 

«Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» на 2022-2024роки. (проект 3110) 

ДОПОВІДАВ: директор КП «КБ Бурштинської міської ради » І.Туз, який ознайомив з 

проєктом рішення . 

ВИСТУПИЛИ: Василащук Н., яка запропонувала внести зміни , а саме: у додатку до 

Програми «Розрахунок обсягу фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів 

Програми»  пункт «кількість місяців» змінити на І-ІІІ,половина ІV,половина Х, ХІ,ХІІ.  . 

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала 

погодити проект рішення №3110 зі змінами  і прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3110 зі змінами і прийняти на черговій  сесії . 

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

В.Л. «за»,Король О.М. «за» 

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

3. СЛУХАЛИ:  Про надання згоди на безоплатне прийняття у власність Бурштинської 

міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс КП 

«Житловик» матеріальних цінностей, придбаних в рамках реалізації рамках реалізації 

проектів Програми соціального партнерства компанії ДТЕК і м. Бурштин з напрямку 

енергозбереження та розвитку житлово-комунального господарства у період 2014-2020 

(проект 3167) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу ЖКГ і обліку комунального майна І.Бандура, 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 №3167  і прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3167  і прийняти на черговій  сесії . 

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

В.Л. «за»,Король О.М. «за» 

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

 

4. СЛУХАЛИ:  Про безоплатну передачу на баланс КП «Житловик» основних засобів, що 

перебувають у власності Бурштинської міської територіальної громади в особі 

Бурштинської міської ради (проект 3168) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу ЖКГ і обліку комунального майна І.Бандура, 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 №3168  і прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3168  і прийняти на черговій  сесії . 

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

В.Л. «за», Король О.М. «за» 

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

 

5. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до Програми природоохоронних заходів з охорони 

навколишнього природного середовища Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки (проект 3171) 

ДОПОВІДАВ: Начальник земельно-екологічного відділу В. Копаниця, який ознайомив 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 №3171  і прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3171  і прийняти на черговій  сесії . 

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

В.Л. «за»,Король О.М. «за» 

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

 

 

6. СЛУХАЛИ:  Про створення тимчасової контрольної комісії Бурштинської міської ради 

з питань раціонального використання земель комунальної власності, комунального майна, 

надходжень до місцевого бюджету і тарифів (проект 3173) 

ДОПОВІДАВ: Перший заступник міського голови Р.Стасько , який ознайомив 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 №3173 зі змінами: склад комісії і прийняти на  

черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3173 зі змінами і прийняти на черговій  сесії . 

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

В.Л. «за»,Король О.М. «за» 

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

 
 

7. СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на 



списання основних засобів (проект 3178) 

ДОПОВІДАВ Начальник відділу ЖКГ і обліку комунального майна І.Бандура, 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 №3178  і прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3178 і прийняти на черговій  сесії . 

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

«за», Рик В.Л. «за»,Король О.М. «за» 

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

 

8. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін 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  (проект 3179) 

ДОПОВІДАВ Головний спеціаліст відділу економіки і промисловості Н.Тринчук , яка 

ознайомила з проєктом рішення та запропонувала доповнення:  

- доповнити п.1.4.3 у сумі 1500,0 грн. 

- зняти з п. Придбання світлодіодних ламп та освітлювальних приладів - -21000,0 

грн.(направлено на заходи Програми благоустрою та розвитку комунального 

господарства міста Бурштин і села Вигівка на 2020-2022 роки  - фінансова 

підтримка КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради»). 

- Зняти з п. «Капітальний ремонт доріг, розробка робочих проектів, їх експертиза та 

коригування»-500000,00 грн. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №3179 зі змінами  і прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3179 зі змінамиі прийняти на черговій  сесії . 

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

В.Л. «за»,Король О.М. «за» 

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

 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Бурштинської 

міської територіальної громади, що підлягають приватизації шляхом продажу об’єктів 

права комунальної власності на аукціоні (об’єкти малої приватизації) (проект 3181) 

ДОПОВІДАВ Начальник відділу ЖКГ і обліку комунального майна І.Бандура, 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 відправити проект рішення №3181 на доопрацювання. 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію голови комісії. 

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

В.Л. «за»,Король О.М. «за» 

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

 

 

10. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів (проект 3096) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу соціального захисту населення С.Коцур , 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 №3096  і прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3096 і прийняти на черговій  сесії . 



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

В.Л. «за»,Король О.М. «за» 

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

 

11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної  

громади на 2021 рік (проект 3098). 

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

рішення та запропонувала його доповнити: 

3.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету : 

 
КПКВК

МБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

сума,грн. 

  Міська рада   
 

0116020 

Забезпечення функціонування підприємств, установ 

та організацій, що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні послуги(КП 

«Житловик») +500000,00 

 

 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

Капітальний ремонт доріг -500000,00грн.  

-500000,00 

  ВСЬОГО +500000,00 -500000,00 

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

500000,0грн. 

7. Кошти субвенції виділених на соціально-економічний розвиток відповідно до  п.5.2.1. 

рішення міської ради «Про внесення змін до бюджету Бурштинської територіальної 

громади на 2021 рік»  в сумі 2 000 000 ,00 грн. спрямувати  на придбання мікроавтобуса. 

8.Відповідно до рішення міської ради від 20 серпня 2021 №07/17-21 «Про внесення змін в 

Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік» здійснити 

перерозподіл видатків: 

8.1.По міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів» зменшити призначення на суму 295290,50грн. 

8.2.По КНП «Бурштинська ЦМЛ» за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за 

рахунок цільових фондів» збільшити на суму 17564,00грн. на фінансування заходів: 

- робочий проект: реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них по вул. 

Шухевича,15 КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» (пологове відділення) 

13564,00грн. 

- експертиза робочого проекту: реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них по 

вул. Шухевича,15 КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» (пологове відділення) 

4000,00грн. 

8.3.По Відділу освіти за КПКВКМБ 0618340 «Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів» збільшити  на суму 277726,5грн.на фінансування заходів: 

- Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них в селі Юнашків, вул. 

Остаповича,10А, філія ліцею №2 187166,50грн. 

- 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: вул. Ст.Бандери,56, ДНЗ №1 (ясла-садок) 

40760,00грн. 

- Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них по вул. Коновальця,1 в м. Бурштин, 

ЗОШ №3 49800,00грн. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №3102 зі змінами і прийняти на  черговій  сесії. 



ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3102 зі змінами і прийняти на черговій  сесії . 

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

В.Л. «за»,Король О.М. «за» 

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

 

Різне 

 СЛУХАЛИ: Про надання інформації. 

ДОПОВІДАВ: Депутат міської ради О.Король про надання інформації щодо нарахування 

заробітної плати працівникам КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» за червень, 

липень, серпень 2021 року 

ВИРІШИЛИ: Доручити директору КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» 

В.Василику надати інформацію щодо нарахування заробітної плати працівникам КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня» за червень, липень, серпень 2021 року 

фінансовому відділу до 22 вересня 2021року. 

Фінансовому відділу доповісти дане питання на черговій комісії. 

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

В.Л. «за»,Король О.М. «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                                                                                          Наталя Василащук 


