
ПРОТОКОЛ 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва  

 Від «20» жовтня 2022 р.                                                                                                      №24 
 
На засіданні присутні депутати міської ради: Очкур Г.Й., Рик В.Л., Сенчина Т.М., 
Василащук Н.М. 
Відсутні: Король О.М. 
Запрошені: Петровська О. 
 

Порядок денний 

Розгляд проєктів:  
 

 

1.СЛУХАЛИ:  Про схвалення Меморандуму про співпрацю та взаємодію між 
Бурштинською міською радою та Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів 
(IREX) (проект 4687) 

ДОПОВІДАВ: Завідувач сектору інвестиційної діяльності та стратегічного розвитку 
управління економіки, праці та інвестиційної діяльності Я.Штогрин, яка ознайомила з 

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

«за» -4чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 
ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4672 та прийняти на позачерговій сесії. 

 
2.СЛУХАЛИ:  Про надання згоди на передачу об’єктів державної власності у комунальну 
власність Бурштинської територіальної громади (проект 4692) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу ЦНАП С.Видай, яка ознайомила з проектом рішення  
ГОЛОСУВАЛИ:Сенчина  Т.М. «за», Василащук Н.М.- «за»,Очкур Г.Й.-«за», Рик В.Л.-

«за» 
«за» -4чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 
ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4692 та прийняти на позачерговій сесії. 

 
3.СЛУХАЛИ:  Про тимчасове виконання обов`язків директора Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» (проект 4689) 
ДОПОВІДАВ: Керуюча справа виконкому Кицела Н.Ю., яка ознайомила з проектом 
рішення та запропонувала доповнити його: 

П.2. Уповноважити Сачинську Н.І., медичного директора, тимчасово в.о. директора КНП 
«Бурштинська центральна міська лікарня» подати відповідні документи для проведення 

змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних і фізичних осіб. 
ГОЛОСУВАЛИ:Сенчина  Т.М. «за», Василащук Н.М.- «за»,Очкур Г.Й.-«за», Рик В.Л.-
«за» 

«за» -4чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 
ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4689 зі змінами та прийняти на позачерговій 

сесії. 
 
4.СЛУХАЛИ:  Про схвалення Меморандуму про співпрацю між Бурштинською міською 

радою, Івано-Франківською Архієпархією УГКЦ, організацією(установа, заклад) 
об’єднання громадян «ТВОРИ ДОБРО» та АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» ВП «Бурштинська 

ТЕС (проект 4693) 
ДОПОВІДАВ: Начальник відділу культури Зорій Т.М., яка ознайомила з проектом 
рішення  

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



«за» 

«за» -4чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол 
ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4693 та прийняти на позачерговій сесії. 
 

5.СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до комплексної Програми розвитку галузі культури 
Бурштинської міської територіальної громади на 2022-2024 рр. (проект 4691) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу культури Зорій Т.М., яка ознайомила з проектом 
рішення  
ГОЛОСУВАЛИ:Сенчина  Т.М. «за», Василащук Н.М.- «за»,Очкур Г.Й.-«за», Рик В.Л.-

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

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4691 та прийняти на позачерговій сесії. 
 
6.СЛУХАЛИ:  Про схвалення Меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння між 

Бурштинською міською радою та Громадською організацією ДЕСПРО (проект 4688) 
ДОПОВІДАВ: Завідувач сектору інвестиційної діяльності та стратегічного розвитку 

управління економіки, праці та інвестиційної діяльності Я.Штогрин, яка ознайомила з 
проектом рішення  
ГОЛОСУВАЛИ:Сенчина  Т.М. «за», Василащук Н.М.- «за»,Очкур Г.Й.-«за», Рик В.Л.-

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

ВИРІШИЛИ: Погодити  проект рішення №4688 та прийняти на позачерговій сесії 
 
Голова комісії з питань фінансів, бюджету,  

планування соціально – економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробітництва                                    Тетяна СЕНЧИНА 

 
Секретар комісії                         
 

 
 

 


