
ПРОТОКОЛ 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва  

 Від «28 вересня 2022 р.                                                                                                      №22 
 
На засіданні присутні депутати міської ради: Очкур Г.Й., Рик В.Л.,   ,Король О.М., 
Відсутні: Сенчина Т.М., Василащук Н.М. 
Запрошені: Петровська О.,Герт І., Фітак І. 

 

Порядок денний 

Розгляд проєктів:  
 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Про звільнення першого заступника міського голови Стаська Р.Б. та 

внесення змін до складу виконавчого комітету Бурштинської міської ради (проект 4664) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу кадрової роботи та військового обліку Фітак І. , яка 

ознайомила з проектом рішення . 

ГОЛОСУВАЛИ;Очкур Г.Й.-«за», Рик В.Л.-«за», Король О.М. – «утрим» 

«за» -2чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 1 чол 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

 

2.СЛУХАЛИ: Про звільнення з посади директора Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» В.Василика. (проект 4665) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу кадрової роботи та військового обліку Фітак І. , яка 

ознайомила з проектом рішення . 

ГОЛОСУВАЛИ;Очкур Г.Й.-«за», Рик В.Л.-«за», Король О.М. – «за». 

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

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4665 та прийняти на черговій сесії. 

 

3.СЛУХАЛИ: Про створення комунального некомерційного підприємства «Плавальний 

басейн «Дельфін» Бурштинської міської ради» (проект 4656) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу молоді і спорту М.Козар , яка ознайомила з проектом 

рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ;Очкур Г.Й.-«за», Рик В.Л.-«за», Король О.М. – «за» 

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

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4656 та прийняти на черговій сесії. 

 

4.СЛУХАЛИ: Про погодження структури і чисельності штату комунального 

некомерційного підприємства «Плавальний басейн «Дельфін» Бурштинської міської 

ради» (проект 4658) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу молоді і спорту М.Козар , яка ознайомила з проектом 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: Петровська О., яка запропонувала в додатку до рішення в п.2 по посаді 

«Головний бухгалтер» зменшити чисельність до 0,5 шт.од.  

ГОЛОСУВАЛИ: Очкур Г.Й.-«за», Рик В.Л.-«за», Король О.М. – «за» 

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

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4658 з запропонованими змінами та прийняти 

на черговій сесії. 

 

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

4654) 

ДОПОВІДАВ: Начальник фінансового відділу О.Петровська , яка запропонувала 



доповнити проект рішення та внести зміни: 

В п.1.Суму збільшити на 572200,00грн. 

В п.2.Суму зменшити на 572200,00грн. 

П.3.Доповнити: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

 За рахунок екологічного податку  

01 Міська рада   

0116011 

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 

Оплата послуг з поточного ремонту і  технічного 

обслуговування обладнання, техніки механізмів, локальної 

мережі, охоронної сигналізації, систем вентиляції, 

технічного обслуговування та утримання в належному стані 

внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, 

газопостачання та водовідведення (утримання в належному 

стані, поточний ремонт внутрішніх мереж водопостачання та 

водовідведення по вул. О. Басараб 2, під'їзд #3). 49500,00грн. 

Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в 

житловому фонді (Аварійно-відновлювальні роботи покрівлі 

будинку за адресою м. Бурштин, вул. Стефаника 17). 

49900,00грн. 

+99400,00 

0117640 

Заходи з енергозбереження 

Підготовка об'єктів до опалювального сезону та заходи з 

енергозбереження (Виготовлення проекту для оптимізація 

роботи системи теплопостачання житлового будинку з 

впровадженням заходів по енергозбереженню за адресою: 

Івано-Франківська область, м. Бурштин, вул. О.Басараб, 2) 

47000,00грн. 

Підготовка об'єктів до опалювального сезону та заходи з 

енергозбереження (Придбання і введення в експлуатацію 

теплового лічильника на трубопроводі теплопостачання 

будинку за адресою: Івано-Франківська область, м. Бурштин, 

вул. О.Басараб, 2). 48000,00 грн, 

+95000,00 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 

Утримання вулично-шляхової мережі по вул.Стуса,8 

+230000,00 

 КНП «Бурштинська ЦМЛ»  

0117640 

Заходи з енергозбереження 

Підготовка об'єктів до опалювального сезону та заходи з 

енергозбереження (Виготовлення проекту оптимізації 

роботи системи теплопостачання будівлі КНП БЦМЛ з 

впровадженням заходів з енергозбереження (ІТП)). 

49900,00грн. 

+49900,00 

06 Відділ освіти і науки  

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти 

Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та 

інструментів для проведення ремонтних робіт 

господарським способом (Придбання матеріалів для 

проведення ремонтно-відновлювальних робіт в приміщеннях 

Ліцею #3, м. Бурштин, в тому числі навчальних класів). 

48000,00 грн. 

+48000,00 



0617640 

Заходи з енергозбереження 

Підготовка об'єктів до опалювального сезону та заходи з 

енергозбереження (Виготовлення проекту для оптимізації 

роботи системи теплопостачання будівлі з впровадженням 

заходів з енергозбереження за адресою м. Бурштин, Ліцей 

#3). 49900,00грн. 

+49900,00 

 ВСЬОГО 572200,00 

 

В п.4 в додатку №2 суму збільшити 572200,00грн. 

 

ВИРІШИЛИ: Погодити  запропоновані зміни проект рішення №4658 та прийняти на 

черговій сесії. 

 

6.СЛУХАЛИ: Про надання згоди на підписання Меморандуму про співпрацю (проект 

4666) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу ЖКГ та обліку комунального майна , яка ознайомила з 

проектом рішення . 

ГОЛОСУВАЛИ: Очкур Г.Й.-«за», Рик В.Л.-«за», Король О.М. – «за». 

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

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4666 та прийняти на черговій сесії. 

 

7.СЛУХАЛИ: Про схвалення Меморандуму про співпрацю про співпрацю між 

Бурштинською міською радою та Ладижинською міською радою (проект 4667 ) 

ДОПОВІДАВ: Заступник міського голови І.Драгун , яка ознайомила з проектом рішення . 

ГОЛОСУВАЛИ: Очкур Г.Й.-«за», Рик В.Л.-«за», Король О.М. – «за». 

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

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4667 та прийняти на черговій сесії. 

 

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

громади на 2022 рік (проект 4633) 

ДОПОВІДАВ: Начальник фінансового відділу О.Петровська, яка запропонувала 

доповнити проект рішення: 

П.7 Здійснити перерозподіл бюджетних коштів 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

01 Міська рада   

0115011 

Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту(Програма 

розвитку фізичної культури і спорту 

Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки) 

+21000,00  

0115062 

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні  

Програма фінансової підтримки Дитячо-

юнацького футбольного клубу «Бурштин» на 

2022 – 2024 роки+21000,00грн. 

-21000,00  

06 Відділ освіти і науки   

0611010 

Надання дошкільної освіти (оплата праці з 

нарахуваннями) 

-443398,00  

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (оплата праці з 

+443398,00  



нарахуваннями) 

 

ГОЛОСУВАЛИ: Очкур Г.Й.-«за», Рик В.Л.-«за», Король О.М. – «за». 

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

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4633 зі змінами та прийняти на черговій сесії. 

 

Заступник голови комісії з питань фінансів, бюджету,  

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва                                    Ольга КОРОЛЬ 

 

Секретар комісії                         

 

 

 

 


