
ПРОТОКОЛ 

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

 Від « 18» жовтня 2021 р.                                                                                                      №20 

 

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.,  
Порядок денний 

Розгляд проєктів: 3183,3225,3226,3318,3319,3330,3334,3335,3336 
 

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

Бурштинської міської ради на 2021 р.(проєкт №3183) 

ДОПОВІДАВ: Головний спеціаліст відділу культури А. Короткова, яка ознайомила з проєктом 

рішення 

Обговорили даний проект рішення та вирішили розглянути при формуванні бюджету на 2022 рік. 

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 виконання бюджету Бурштинської міської територіальної громади за 9 місяців 

2021 року (проєкт №3225) 

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 №3225 та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3225 та 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 внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 

2021 рік (проєкт №3226) 

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

та запропонувала його доповнити: 

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

 

КПКВКМ

Б 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 -39696,92 

 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного управління 

(Програми фінансового забезпечення апарату 

управління Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області на 2021-2025 рр. Придбання 

електронної системи документообігу) -100000,00 

 

 

0112010 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню(оплата енергоносіїв) +55000,00 

 

 

0115011 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 

з олімпійських видів спорту(програма «Розвитку -4000,00 

 



фізичної культури і спорту Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025роки) 

 

0115062 

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні(Програма фінансової підтримки громадської 

організації «Бурштинська міська федерація футболу 

на 2021 рік» +4000,00 

 

 

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 2021: 

 Надання фінансової підтримки на поворотній 

основі(до 31.12.2021року) 

 «Житлово-експлуатаційне господарство 

Бурштинської міської ради») +100000,00 

 

 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету(капітальний ремонт доріг)  

-2000000,00 

  Відділ освіти і науки   

 

0611010 

Надання дошкільної освіти(оплата праці з 

нарахуваннями-1045000,00грн.,оплата енергоносіїв 

256900,00грн.) +1301900,00 

 

 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (оплата енергоносіїв) +643100,00 

 

 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти(Бурштинський ліцей №2 , 

Громадський бюджет -150000,00, Бурштинський ліцей 

№3-86400,00грн.) -236400,00 

+236400,00 

 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

Бурштинський ліцей №2-17245,00грн. 

Бурштинський ліцей №3-17791,90грн. 

Бовшівська гімназія-3875,02грн. 

Задністрянський ліцей-785,00грн. +39696,92 

 

  Відділ культури   

 

1010160 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах +40000,00 

 

 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек -40000,00  

  РАЗОМ +1763600,00 -1763600,00 

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

1763600,00грн.  

2.Делегувати повноваження КП «Еко-сервіс Бурштинської міської ради» на виконання Програми 

благоустрою та розвитку комунального господарства  міста Бурштин та села Вигівка на 2020-2022 

роки»  на здійснення заходів «Виправлення профілю доріг автогрейдером» в м.Бурштин та 

с.Вигівка та внести зміни до бюджету за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів»: 

Зменшити бюджетні призначення по міській раді по Програмі соціально-економічного  та 

культурного розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

(п.Виправлення профілю доріг автогрейдером)  на суму 16000,00грн та відповідно збільшити по 

КП «Еко-сервіс Бурштинської міської ради» +16000,00грн.  

3.Внести зміни в рішення міської ради від 21 травня 2021 року№05/12-21 «Про надання 

субвенції»: 

П.1. Суму 10000000,00грн. зменшити до 6000000,00грн. 

П.1.2.визнати таким що втратив чинність.   

4.Кошти субвенції виділених на соціально-економічний розвиток  відповідно до п.4.2.2 рішення 

міської ради  від 30 вересня 2021 року №01/19-21 «Про внесення змін до бюджету Бурштинської 



міської територіальної громади на 2021 рік» в сумі 2000000,00грн. спрямувати на «Проведення 

заходів із захисту від підтоплення та затоплення , направлених на запобігання розвитку 

небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного 

впливу по вул. Будівельників в м.Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області (капітальний ремонт). 

  

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала погодити 

проєкт рішення №3226 зі змінами та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3226 зі змінами та 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 затвердження програми фінансової підтримки Дитячо-юнацького футбольного 

клубу «Бурштин» на 2022 – 2024 роки. (проєкт №3318) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу молоді і спорту М.Козар , 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 №3318 зі змінами, а саме обсяг фінансування зробити окремим додатком  та 

прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3318 зі змінами, а саме обсяг фінансування зробити 

окремим додатком   та 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 ініціювання співробітництва територіальних громад. (проєкт №3319) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу освіти і науки І.Томин , 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 проєкт рішення на довивчення. 

ВИРІШИЛИ: відправити проєкт рішення на довивчення . 

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 надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на списання 

основних засобів. (проєкт №3321) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу ЖКГ та комунального майна І.Герт , 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 проєкт рішення №3321 на доопрацювання(подати акт технічного стану). 

ВИРІШИЛИ: відправити проєкт рішення №3321 на доопрацювання(подати акт технічного стану). 

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

«утримався»,Король О.М. «за» 

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

 

7. СЛУХАЛИ: Про внесення в перелік другого типу об’єктів комунального майна Бурштинської 

міської територіальної громади для передачі майна в оренду у 2021 році без проведення аукціону. 

(проєкт №3330) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу ЖКГ та комунального майна І.Герт , 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 №3330 та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3330 та 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. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення в Перелік першого типу об’єктів комунального майна Бурштинської 

міської територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні. (проєкт №3334) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу ЖКГ та комунального майна І.Герт , 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 №3334 та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3334 та 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 встановлення надбавки за вислугу років АНДРІЄШИНУ В.М. (проєкт №3335) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу кадрової роботи та військового обліку 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 

проєкт рішення №3335 та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3335 та 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. 
 

10. СЛУХАЛИ: Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування старостам 

Бурштинської територіальної громади (проєкт №3336) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу кадрової роботи та військового обліку 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 

проєкт рішення №3336 та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3336 та прийняти на  черговій  сесії. Рекомендувати 

відкоригувати надбавки та премії старостам в межах кошторисних призначень. Окрім цього, 

міському голові розглянути питання про об’єднання старостинських округів відповідно до 

чинного законодавства та підготувати профільним відділом проект рішення до затвердження 

бюджету Бурштинської територіальної громади на 2022 рік. 

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 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 №3339) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу економіки та 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 

проєкт рішення №3339 та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3339 та 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. 

 

Голова комісії з питань фінансів, бюджету,  

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва                                            Тетяна Сенчина 

 

Секретар комісії 


