
ПРОТОКОЛ 

 

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

 

 Від « 20 » січня 2021 р.                                                                                                            №2 

 

На засіданні присутні депутати міської ради:_Сенчина Т.М.,  , Рик В.Л., Король О. 

Відсутні : Василащук Н.М., Очкур Г.Й. 

Запрошені: Петровська О.І., І.Фітак, М.Назар, Я.Штогрин, І.Бандура, Т.Зорій,  

В. Василик, Р.Іванюк.  О.Олійник. 

 
Порядок денний 

Розгляд проєктів: 2422,2420,2419,2415,2412,2409,2402,2407,2408,2395,2351,2348, 2323, 
 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 31.05.2016 року 

№ 07/12-16 «Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської 

ради та її виконавчих органів» (проект №2422). 

ДОПОВІДАВ: завідувач сектору кадрової роботи І.Фітак, 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 №2422  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2422 і прийняти на черговій сесії. 

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

 

2. 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 №2420). 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу економіки і промисловості М.Назар, яка ознайомила з 

проєктом рішення та запропонувала доповнити його: 

Внести доповнення у додаток 1 «Обсяги бюджетних коштів на соціально-економічний 

розвиток територій Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»  

  

Розділ «Організація благоустрою населених пунктів» Стратегічний пріоритет 2 

«Комфортні умови проживання.Житлово-комунальна інфраструктура»: 

- зняти п.14 Обслуговування мережі   вуличного освітлення  с.Старий Мартинів та 

Різдвяни (6 підстанцій) - -6000,0 грн. 

- направити до п.9  Обслуговування вуличного освітлення - +6000,0 грн. 

- п.15 Косіння трави за територіями - +361000,0 грн. 

- п.14 поточний ремонт доріжки по вул.Шухевича в м.Бурштин бідя ДНЗ №3 – 45000,0 

грн. 

- п.16 поточний ремонт покрівлі гаражу по вул.Шухевича,7 - +4200,0 грн. 

 

Розділ «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету» Стратегічний пріоритет 2 «Комфортні умови 

проживання.Дорожньо-транспортна інраструктура»: 

- підсипка дороги на новому кладовищі – 100000,0 грн. 



- підсипка доріг по вул.Волі, Сонячній, Яремчука – 100000,0 грн. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2420 з доповненням  і прийняти на черговій 

сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2420 з доповненням і прийняти на черговій сесії. 

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

 

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

м.Бурштина та с. Вигівка на 2020 рік, затвердженої рішенням міської ради від 27.11.2019 

№18/84-19 (проект №2419). 

ДОПОВІДАВ начальник відділу економіки і промисловості М.Назар, 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 №2419  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2419 і прийняти на черговій сесії. 

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

 

4. СЛУХАЛИ:  Про схвалення  Меморандуму про співпрацю і партнерство в межах 

реалізації Програми «IMTD (USA) «Оздоровлення економіки України (проект №2415). 

ДОПОВІДАВ головний спеціаліст з міжнародної співпраці та інвестиційної діяльності 

Я.Штогрин , 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 №2415  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2415 і прийняти на черговій сесії. 

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

 

5. СЛУХАЛИ:  Про затвердження фактичної мережі закладів освіти Бурштинської 

територіальної громади  на 2020-2021 навчальний рік (проєкт №2412). 

ДОПОВІДАВ начальник відділу освіти  і науки  І.Томин, яка ознайомила з проєктом 

рішення та запропонувала доповнення, а саме: 

1.Внести зміни в рішення міської ради від 30.12.2020 р. № 03/5-20 «Про безоплатне 

прийняття майна зі спільної власності територіальних громад сіл, міста Рогатинського 

району у комунальну власність Бурштинської територіальної громади», додавши після 

пункту 19 пункт 19.1., 19.2, 19.3, 19.4, 19.5 та викласти їх у такій редакції: 

19.1.: «Сарниківську філію І-ІІ ступенів Верхньолипицького ліцею Рогатинської районної 

ради Івано-Франківської області приєднати до Слобідського навчально-виховного 

комплексу Бурштинської міської ради Івано-Франківської області як структурний 

підрозділ (філію) Слобідського НВК»; 

19.2: «Перейменувати Сарниківську філію І-ІІ ступенів Верхньолипицького ліцею 

Рогатинської районної ради Івано-Франківської області у Сарниківську філію 

Слобідського навчально-виховного комплексу Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області»; 

19.3: «Внести Зміни до Статуту Слобідського навчально-виховного комплексу 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області та викласти його у новій редакції 

(додається)»; 



19.4.: «Затвердити Положення про Сарниківську філію Слобідського навчально-виховного 

комплексу Бурштинської міської ради Івано-Франківської області»; 

19.5.: «Доручити відділу освіти і науки виплатити заробітну плату працівникам 

Сарниківської філії Слобідського навчально-виховного комплексу за січень 2021 р.». 

2.Пункти 17.2, 18.2 рішення міської ради № 03/5-20 від 30.12.2020 р. «Про безоплатне 

прийняття майна зі спільної власності територіальних громад сіл, міста Рогатинського 

району у комунальну власність Бурштинської територіальної громади» вважати такими, 

що втратили чинність. 

П.п. 1-5 проєкту рішення вважати пунктами 3-7. 

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

 

ВИСТУПИЛИ: Директор Бурштинської гімназії  О.Олійник з проханням розглянути 

звернення, щодо поділу 5-го класу, де навчається 33 учні. 

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала 

направити дане звернення на погоджувальну раду. 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію голови комісії. 

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

 

6. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до структури та граничної чисельності  закладів 

культури Бурштинської міської ради на 2021 рік (проект №2409). 

ДОПОВІДАВ начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків  Т.Зорій, 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 №2409  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2409 і прийняти на черговій сесії. 

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

 

 

7. СЛУХАЛИ:  Про закріплення депутатів Бурштинської міської ради за округами (проект 

№2402). 
ДОПОВІДАВ секретар ради  Р.Іванюк, 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 направити даний проєкт на доопрацювання. 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію голови комісії. 

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

 

 

8. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до фінансового плану на 2020 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області (проект №2407). 

ДОПОВІДАВ  директор КНП «Бурштинська центральна міська лікарня»  В.Василик, 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 №2407  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2407 і прийняти на черговій сесії. 

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



 

9. СЛУХАЛИ:  Про продаж та зняття з балансу Бурштинської міської ради транспортних 

засобів, які є комунальною власністю Бурштинської  міської територіальної громади 

(проект №2408). 

ДОПОВІДАВ  завідувач сектору 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 №2408  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2408 і прийняти на черговій сесії. 

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

 

 

10. СЛУХАЛИ:  Про затвердження граничних сум витрат на придбання легкових 

автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і 

утримання мобільних телефонів за рахунок бюджету Бурштинської міської ради (проект 

№2395). 
ДОПОВІДАВ  головний бухгалтер  І. Федунків, 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 №2395  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2395 і прийняти на черговій сесії. 

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

 

 

11. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до п.5 рішення Бурштинської міської ради від 

20.12.2018 №26/65-18 «Про внесення змін до Порядку підготовки та прийняття 

регуляторних актів міською радою та виконавчим комітетом, затвердженого рішенням 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області №21/21-16 від 23.12.2016» (проект 

№2351). 
ДОПОВІДАВ  начальник відділу економіки та промислововсті М.Назар, 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 №2351  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2351 і прийняти на черговій сесії. 

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

 

12.СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до міського бюджету на 2021 рік (проект №2347). 

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

рішення та запропонувала наступне: 

1.Назву рішення викласти в такій редакції «Про внесення змін до бюджету Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021 рік». 

 2.Відповідно до  наказу МФУ №827 від 30.12.2020 року внести зміни в рішення міської 

ради «Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік» від 23 

грудня 2020 року №10/3-20 виклавши додатки №1,4 в новій редакції(додатки додаються). 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2351 зі змінами і прийняти на черговій сесії. 

3.Врахувати в складі доходів субвенцію з місцевого бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету за ККД 410550000 в сумі 493900,00грн. та спрямувати міській раді 

за КПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет». 



ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2351 зі змінами і прийняти на черговій сесії. 

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

 

13.СЛУХАЛИ:  Про направлення вільного залишку (проект №2416). 

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

рішення та запропонувала доповнити його: 

1.Частину вільного залишку , що склався  станом на 01.01.2021 року спрямувати: 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальн

ий фонд 

сума,грн. 

  Міська рада м.Бурштин   

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління (Програми фінансового 

забезпечення апарату управління 

Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області на 2021-2025 рр. 

Виготовлення печаток , штампів для 

старостинських округів та архівного відділу 

виконавчого комітету Бурштинсої міської 

ради-28000,00грн. 

Програмне забезпечення для відділу кадрів-

10942,00грн. 

Програмне забещпечення для загального 

відділу-15000,00грн. 53942,00 

 

  ВСЬОГО 53942,00  

 

2.Частину залишку спеціального фонду(екологічний податок) спрямувати  відділу 

культури , туризму та зовнішніх зв’язків  за КПКВКМБ 1018340 «Природоохоронні 

заходи за рахунок цільових фондів» в сумі 150000,00грн. для співфінансування проєктів 

переможців. 

3.Частину залишку спеціального фонду бюджету (кошти , що надійшли від відшкодування 

втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва) в сумі 467151,65грн. 

спрямувати міській раді для фінансування Програми у галузі земельних відносин на 

території Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» за 

КПКВКИМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою». 

4.Внести зміни до рішення міської ради «Про направлення вільного залишку» від 

15.01.2021року №1/06-21, а саме:  

 в п.1 слова «проведення аудиту в КП «Житловик» -100000,00грн. замінити на:  

«Проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності КП «Житловик» 

за період 2019-2020років-49000,00грн.», «Розробка пропозицій і рекомендацій щодо 

оптимізації господарської діяльності КП «Житловик» -49000,00грн.»   

«Виготовлення печаток , штампів для старостинських округів та архівного відділу 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради-2000,00грн. 

 в п.4 слова «оплата електроенергії-1764494,00грн., оплата праці працівникам 

КП«Житловик»-4129000,00грн.)» замінити на «оплата праці з нарахуваннями 

працівникам КП«Житловик»-5893494,00грн.» 

 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2416 з доповненням  і прийняти на черговій 

сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2416 з доповненням і прийняти на черговій сесії. 

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

 



14. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 23.04.2017 

№19/30-17 «Про затвердження в новій редакції Положення про місцевий фонд охорони 

навколишнього природного середовища та Порядку планування та фінансування 

 природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища»  (проект №2323). 

ДОПОВІДАВ  Начальник земельно-екологічного відділу Копаниця В.М., який ознайомив 

з проєктом рішення. 

ВИРІШИЛИ: внести зміни в п.3.1. після слів благоустрою доповнити : «комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку,інвестицій та 

міжнародного співробітництва»  та в п.3.6.вилучити слова «за погодженням постійної 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва». 

Погодити проєкт рішення №2323 з доповненнями і прийняти на черговій сесії. 

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

 

Голова комісії з питань фінансів, бюджету,  

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва                                            Тетяна Сенчина 

 


