
ПРОТОКОЛ 

Засідання  комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва  

 Від «22 серпня 2022 р.                                                                                                      №19 
 
На засіданні присутні депутати міської ради: Король О.М., Очкур Г.Й., Сенчина Т.М. 
Відсутні: Рик В.Л.,   Василащук Н.М., 
Запрошені: Петровська О.,Назар М. Кунів І., Василик В.Є., Штогрин Я. 

 

Порядок денний 

Розгляд проєктів: 4626,4618,4611,4566,4613,4614,4615,4624,4612,4616,4617,4629, 4610, 

4537, 4627,4628,4625,4575 
 

 

Секретарем комісії обрано Г.Очкур. 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної громади за І півріччя 

2022 року (проект 4626) 

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

рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М. – «за»,  Король О.М. «за»,Очкур Г.Й.-«за»,  

«за» -3чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4626 та прийняти на черговій сесії. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Концепції індустріального парку «Бурштин» в новій редакції 

(проект 4618) 

ДОПОВІДАВ: Завідувач сектору інвестицій Штогрин Я. , яка ознайомила з проектом 

рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М. – «за»,  Король О.М. «за»,Очкур Г.Й.-«за»,  

«за» -3чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4618 та прийняти на черговій сесії. 

 

СЛУХАЛИ: Про програму розвитку місцевих та добровільних пожежних формувань 

Бурштинської міської територіальної громади на період 2022-2026 роки (проект 4611) 

ДОПОВІДАВ: Перший заступник міського голови Р.Стасько , який ознайомив з проектом 

рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М. – «за»,  Король О.М. «за»,Очкур Г.Й.-«за»,  

«за» -3чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4611 та прийняти на черговій сесії 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради у новій редакції (проект 4566) 

ДОПОВІДАВ: Заступник начальника ЦНАП Кунів І. , яка ознайомила з проектом рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М. – «за»,  Король О.М. «за»,Очкур Г.Й.-«за»,  

«за» -3чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4566 та прийняти на черговій сесії. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження змін №2 фінансового плану підприємства на 2022 рік 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано -Франківської області (проект 4613) 

ДОПОВІДАВ: Директор КНП «Бурштинська ЦМЛ» Василик В.Є. , який ознайомив з 

проектом рішення. 



ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М. – «за»,  Король О.М. «за»,Очкур Г.Й.-«за»,  

«за» -3чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4613 та прийняти на черговій сесії. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства за І 

півріччя 2022 року Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області (проект 4614) 

ДОПОВІДАВ: Директор КНП «Бурштинська ЦМЛ» Василик В.Є. , який ознайомив з 

проектом рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М. – «за»,  Король О.М. «за»,Очкур Г.Й.-«за»,  

«за» -3чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4614 та прийняти на черговій сесії. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану підприємства на 2023 рік Комунального 

некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

Бурштинської міської ради Івано -Франківської області (проект 4615) 

ДОПОВІДАВ: Директор КНП «Бурштинська ЦМЛ» Василик В.Є. , який ознайомив з 

проектом рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М. – «за»,  Король О.М. «за»,Очкур Г.Й.-«за»,  

«за» -3чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4615 та прийняти на черговій сесії. 

 

СЛУХАЛИ: Про втрату чинності «Програми 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 абезпечення 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» від 

25 листопада 2021 року № 04/22-21 (проект 4624) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу соціального захисту населення Коцур С. , яка 

ознайомила з проектом рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М. – «за»,  Король О.М. «за»,Очкур Г.Й.-«за»,  

«за» -3чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4624 та прийняти на черговій сесії. 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в Програму про дольову участь співвласників у поточному 

та капітальному ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2021 № 

09/25-21 (проект 4612) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу ЖКГ Герт І. , яка ознайомила з проектом рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М. – «за»,  Король О.М. «за»,Очкур Г.Й.-«за»,  

«за» -3чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4612 та прийняти на черговій сесії. 

 

СЛУХАЛИ: Про прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду та про 

внесення в Перелік першого типу об’єктів комунального майна Бурштинської міської 

територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні (проект 4616) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу ЖКГ Герт І. , яка ознайомила з проектом рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М. – «за»,  Король О.М. «за»,Очкур Г.Й.-«за»,  

«за» -3чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4616 та прийняти на черговій сесії. 



 

СЛУХАЛИ: Про створення ритуальної служби, затвердження Положення про ритуальну 

службу та Порядку надання ритуальних послуг на території Бурштинської міської ради 

(проект 4617) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу ЖКГ Герт І. , яка ознайомила з проектом рішення 

ВИСТУПИЛИ:Сенчина Т.М., яка внесла пропозиції до даного проекту відповідно до 

додатку. 

ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М. – «за»,  Король О.М. «за»,Очкур Г.Й.-«за»,  

«за» -3чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4617 зі змінами та прийняти на черговій сесії. 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження умов Меморандуму про співпрацю і партнерство між 

Бурштинською міською радою та ТОВ «ТЕКСТИЛЬ-ЗАХИСТ» (проект 4629) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу ЖКГ Герт І. , яка ознайомила з проектом рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М. – «за»,  Король О.М. «за»,Очкур Г.Й.-«за»,  

«за» -3чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4629 та прийняти на черговій сесії. 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2022 № 20/26-22 «Про 

найменування і затвердження структури та граничної чисельності закладів культури 

Бурштинської міської ради на 2022 р.» (проект 4610) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу культури Зорій Т. , яка ознайомила з проектом рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М. – «за»,  Король О.М. «за»,Очкур Г.Й.-«за»,  

«за» -3чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4610 та прийняти на черговій сесії. 

 

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» (проект 4537) 

ДОПОВІДАВ: Керуюча справами Кицела Н.Ю. , яка ознайомила з проектом рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М. – «утрим»,  Король О.М. «утрим»,Очкур Г.Й.-«утрим»,  

«за» -0чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 3 чол 

ВИРІШИЛИ: не підтримувати  проект рішення №4537. 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження структури і чисельності штату Комунального підприємства 

«Комунальне некомерційне підприємство «Спортивний клуб «БУРШТИН» Бурштинської 

міської ради» (проект 4627) 

ДОПОВІДАВ: Директор КНП СК Бурштин  Кобель О. , який ознайомив з проектом 

рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М. – «за»,  Король О.М. «за»,Очкур Г.Й.-«за»,  

«за» -3чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4627 та прийняти на черговій сесії. 

 

СЛУХАЛИ: Про створення відділу «Муніципальна інспекція Бурштинської міської ради» 

та затвердження Положення про відділ Муніципальна інспекція Бурштинської міської 

ради» (проект 4628) 

ДОПОВІДАВ: Перший заступник міського голови Стасько Р., який ознайомив з проектом 

рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М. – «за»,  Король О.М. «за»,Очкур Г.Й.-«за»,  

«за» -3чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4628 та прийняти на черговій сесії. 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади 

на 2022 рік (проект 4575) 



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

рішення та запропонувала доповнити його: 

П.«Виділити матеріальну допомогу у сумі 10000,00грн. на лікування Яцику Роману 

Михайловичу відповідно до поданих документів» 

ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М. – «за»,  Король О.М. «за»,Очкур Г.Й.-«за»,  

«за» -3чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4575 зі змінами та прийняти на черговій сесії. 

 

СЛУХАЛИ: Про перерахування коштів спеціального фонду до загального фонду (проект 

4579) 

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

рішення та запропонувала доповнити його: 

В п.1 суму збільшити на 2505581,0грн. 

П.3 Суму  «12065000,00» замінити на «12065458,00» та доповнити 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

01 Міська рада  

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

Благоустрій населених пунктів: облаштування скверу імені 

І.Виговського по вул.Коновальця в м.Бурштин  

198450,00грн. 

Благоустрій населених пунктів: облаштування могили по 

вул.Бандери(Меморіал УПА) в м.Бурштин  195350,00грн. 

Благоустрій населених пунктів: влаштування тротуарів на 

території церкви  Священомученика Пантелеймона 

с.Дем’янів +198850,00грн. 

Благоустрій території біля нового кладовища вул Нова в 

м.Бурштин – 194835,0 грн 

Благоустрій населених пунктів: озеленення по 

вул.Міцкевича,6 в м.Бурштин – 136963,0 

Благоустрій населених пунктів по вул Калуська,7 в м. 

Бурштин – 150517,0 грн  

Оплата послуг  з технічного обслуговування та утримання 

в належному стані зовнішніх мереж водовідведення по вул 

С.Бандери - 49761,0 грн 

+1124726,00 

0113230 

Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо 

перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із 

введенням воєнного стану Поточний ремонт лазні в 

м.Бурштин по вул.І.Франка для організації санітарних 

заходів для ВПО+48880,00 

+48880,00 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 

 Утримання вулично-шляхової мережі: 

профілювання дорожнього полотна з додаванням щебню 

по вул.Заставна в с.Бовшів+ 48765,00грн. 

 Утримання вулично-шляхової мережі: 

профілювання дорожнього полотна з додаванням щебню 

по вул.Українська в с.Бовшів+48194,00грн. 

 Утримання вулично-шляхової мережі: 

профілювання дорожнього полотна з додаванням щебню 

по вул.Л.Українки в с.Бовшів+49973,00грн. 

+445108,0 



 Утримання вулично-шляхової мережі: 

профілювання дорожнього полотна з додаванням щебню 

по вул.Затишна в с.Бовшів+49787,00грн. 

 Утримання вулично-шляхової мережі: 

профілювання дорожнього полотна з додаванням щебню 

по вул.Набережна в с.Бовшів+49839,00грн. 

 Утримання вулично-шляхової мережі: 

по вул. Нова (нове кладовище) в м.Бурштин +198550,0грн. 

 КНП «Бурштинська центральна міська лікарня»  

0112152 

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 

Поточний ремонт приміщення харчоблоку КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня»+149729,00 

Технічне переоснащення РП-0,4кВ від ТП-436 в м.Бурштин 

по вул.Шухевича,15- + 139130,0 грн  

Влаштування двох вузлів обліку електроенергії та 

впровадження автоматизованої системи збору даних в 

м.Бурштин вул.Шухевича,15 + 27600,0 грн 

Виготовлення проектно- кошторисної документації 

«Влаштування вузла комерційного обліку електроенергії у 

відповідності до збільшення приєднання потужності 

Бурштинської центральної міської лікарні» - 21250,0 

+337709,00 

06 Відділ освіти і науки  

0613230 

Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо 

перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із 

введенням воєнного стану  

Технічне переоснащення ЛЕП-0,4кВ від РП-0,4кВ ТП-372 

до ВРП-0,4кВ нежитлового приміщення по вул.Бандери,58 

в м.Бурштин 

+96000,00 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти 

Оплата послуг  з технічного обслуговування та утримання 

в належному стані зовнішніх мереж водовідведення   

Бурштинського ліцею №2 -49500,0 

+49500,0 

08 Відділ соціального захисту населення  

0813242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення 

Виплата одноразової грошової допомоги до Дня пам’яті 29 

серпня сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій 

та інших осіб , які залучалися та брали  безпосередню 

участь у бойових діях (в т.ч. АТО/ООС) +108000,00 

+108000,00 

10   

1014082 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 

Поточний ремонт церкви Воздвиження Чесного Хреста по 

вул. Шевченка м.Бурштин -295200,0 грн 

+295200,0 

 РАЗОМ 2505123,0 

 

ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М. – «за»,  Король О.М. «за»,  Очкур Г.Й.-«за»,  

«за» -3чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4575 зі змінами та прийняти на черговій сесії 

 



Голова комісії з питань фінансів, бюджету,  

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва                                    Тетяна СЕНЧИНА 

 

Секретар комісії                        Ганна ОЧКУР 

 


