
ПРОТОКОЛ 

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

 Від « 18» листопада 2021 р.                                                                                                №25 

 

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: 3474,3479,3432,3340,3476,3477,3478,3425,3431,3473,3480 
 

1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 

2021 рік.(проєкт 3474) 

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

рішення та запропонувала доповнити його: 

1.Врахувати в доходах бюджету : 

1.1.Іншу субвенцію з обласного бюджету за ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

по загальному фонду 93000,00 та по спеціальному фонду 319100,00грн. та спрямувати головним 

розпорядникам коштів: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

сума,грн. 

 Міська рада   

0116011 

Експлуатація та технічне обслуговування житлового 

фонду 

- Капітальний ремонт в під'їзді (заміна вікон) будинку № 

16 по вулиці Січових Стрільців в м. Бурштин Івано-

Франківської області 35000,00грн. 

- Капітальний ремонт в 4-му під'їзді (заміна дверей) 

будинку № 14 по вулиці Січових Стрільців в м. Бурштин 

Івано-Франківської області 16000,00грн. 

Капітальний ремонт в 6-му під'їзді (заміна вікон) 

будинку № 8 по вулиці В. Стуса в м. Бурштин Івано-

Франківської області 41300,00грн.  

92300,00 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

Придбання дитячого ігрового майданчика по вулиці 

Коновальця (двір будинків 7-11) в м. Бурштин Івано-

Франківської області  

28000,00 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету : 

-Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці 

Новоселів в селі Задністрянське Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області 30000,00грн. 

-Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Лесі 

Українки в селі Задністрянське Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області 30000,00грн. 60000,00 

 

0112010 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню (Капітальний ремонт пологового відділення 

Бурштинського КНП "Бурштинська центральна міська 

лікарня" Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області в м. Бурштин Івано-Франківської області)  

49900,00 

0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я» для 13000,00  



встановлення дверей в КНП «Бурштинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області» для 

Задністрянської Амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини»( для Бурштинського МЦПСД) 

 Відділ культури   

1014030 

«Забезпечення діяльності бібліотек» для придбання 

комп’ютера та принтера для Бурштинської міської 

бібліотеки для дітей  Івано-Франківського району Івано-

Франківської області 20000,00 

 

 Відділ освіти   

0611010 

Надання дошкільної освіти 

Придбання мультимедійного обладнання для 

Бурштинського ДНЗ № 1 Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області  

49900,00 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти 

"Капітальний ремонт частини запасного входу-виходу у 

приміщенні Задністрянського ліцею Бурштинської 

міської ради, с. Задністрянське, вул. Т. Шевченка, буд. 1"  

99000,00 

 РАЗОМ 93000,00 319100,00 

 

1.2.Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки 

територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України за 

ККД 41034600 в сум 280000,00грн. та спрямувати міській раді за КПКВКМБ 0116082 «Придбання 

житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства»  для придбання у 

комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним 

особам. 

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 «Придбання ламп освітлення»+25000,00грн.та «Виправлення профілю 

доріг автогрейдером» сіл Коростовичі,Озеряни,Діброва,Сарники +12000,00  та внести зміни до 

бюджету: 

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

культурного розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки:  

За КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» (п.Косіння трави за 

територіями) на суму 33000,00 грн. 

За КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого бюджету»(Виправлення профілю доріг автогрейдером)-4000,00грн. 

 та відповідно збільшити за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по 

КП «Еко-сервіс Бурштинської міської ради» +37000,00 грн. 

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

 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

сума,грн. 

 Міська рада   

0112112 

Первинна медична допомога населенню, що надається 

фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими 

пунктами -28948,37 

 

0112113 

Первинна медична допомога населенню, що надається 

амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) +54361,43 

 

0112152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я -25413,06  

0118220 

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 

значення(«Програма фінансування мобілізаційних 

заходів населення та заходів з територіальної оборони на 

2021-2023 роки») -10000,00 

 

0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки (Програма +10000,00  



«Безпечне місто 2021-2025 роки Бурштинської міської 

територіальної громади» для придбання і встановлення 

3-х дорожніх дзеркал безпеки ) 

0117370 

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій 

 Програма «Залучення інвестицій в економіку 

Бурштинської ТГ на 2021-2025 роки »( проведення 

експертизи проекту об’єкта будівництва:коригування 

робочого проекту«Термосанація будівлі головного 

корпусу КНП БЦМЛ ( реконструкція) за адресою Івано-

Франківська область, м.Бурштин , вул. Р.Шухевича 15».  

+32472,00 

0117693 

Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 

Програма «Залучення інвестицій в економіку 

Бурштинської ТГ на 2021-2025 роки »(співфінансування 

проектів)  

-32472,00 

0113131 

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання 

Державної цільової соціальної програми `Молодь 

України` -33700,00 

 

0113140 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 

на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) -26329,00 

 

0116013 

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства(Заміна аварійних ділянок тепломереж по 

об'єктах) -40000,00 

 

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-9500,00грн, придбання марок та 

конвертів+4000,00грн.) -5500,00 

 

0116030 

Організація благоустрою населених пунктів 

Гірлянди світлодіодні 48640,00 

Святкові ілюмінації(арка) 49900,00 

Новорічна атрибутика 6989,00 

 

48640,00 

56889,00 

0116013 

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства -138673,00 

 

0116030 Організація благоустрою населених пунктів +138673,00  

0118340 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  

(організація і здійснення робіт з екологічної освіти зі 

створенням тематичних світлодіодних інсталяцій на тему 

«Екологічного збереження довкілля, тваринного і 

рослинного світу»+200000,00грн.)  

+1650000,00 

0117461 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету(«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)-

1500000,00грн. 

Поточний дрібний ремонт вул.Данила Галицького(на 

ділянці від вул.Проектна до повороту вул.Стуса)в 

м.Бурштин, Бурштинської територіальної громади, 

Івано-Франківської області +1000000,00 

-1500000,00 

0113241 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення(Центр +95000,00 

 



«Довір’я» оплата праці з нарахуваннями) 

0118220 

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 

значення (Програма «Захисник Вітчизни» на підготовку 

бланків для формування особових справ призовників) +5000,00 

 

 Відділ культури   

1011080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами +405000,00  

1010160 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах +9700,00 

 

1014030 Забезпечення діяльності бібліотек -9700,00  

1014040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок -29600,00  

1014081 

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури 

і мистецтва +29600,00 

 

 Фінансовий відділ   

3719740 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

природоохоронних заходів(субвенція Більшівцівській 

селищній територіальній громаді)  

-1000000,00 

3719800 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів(для 3 ДПРЧ м.Галич УДСНС України в Івано-

Франківській області)  

-650000,00 

3719800 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів (Програма «Захисник Вітчизни» субвенція 

Галицькому РТЦК та СП) -5000,00 

 

 Разом +1443111,00 -1443111,00 

При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 1443111,00грн. 

4.Внести зміни в рішення міської ради: 

4.1. Від 30 вересня 2021 року  №01/19-21 «Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021 рік» , а саме п.7 викласти в новій редакції: 

«Кошти субвенції, виділеної на соціально-економічний розвиток відповідно до  п.5.2.1. рішення 

міської ради «Про внесення змін до бюджету Бурштинської територіальної громади на 2021 рік»  в 

сумі 2 000 000 ,00 грн. спрямувати: 

- на придбання мікроавтобуса +1508500,00 

- придбання новорічної атрибутики +30131,00грн. 

-придбання вивіски світлової+46000,00грн. 

-придбання новорічного декору 23869,00грн. 

- капітальний ремонт доріг+ 300000,00грн. 

- проведення робіт по проекту «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня « для влаштування комп’ютерного томографа за 

адресою: вул Шухевича,15, м.Бурштин, Івано-Франківська область(коректура проекту), 

електротехнічні рішення-91500,00грн.  

4.2.Від 29 жовтня 2021року №02-20/21 «Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021 рік», а саме п.4 викласти в новій редакції: 

Кошти субвенції, виділеної 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 2500000,00 грн. 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). 

4.3.Від 02 березня 2021 року №02/9-21 «Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021 рік», а саме  п.3.2. пп.2 викласти в новій редакції: 

Для надання субвенції УСБУ-20000,00грн., для Галицького ВП ГУНП в Івано-Франківській 

області 10000,00грн.( Комплексна Програма профілактики злочинності на 2021-2025 роки). 

Внести відповідні зміни до бюджету: 

По фінансовому відділу зменшити призначення за КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого 

бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 

на суму 10000,00грн. 



По міській раді збільшити призначення за КПКВКМБ 0118230 «Інші заходи громадського порядку 

та безпеки» на сум 10000,00грн. 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 10000,00грн. 

5.Частину субвенції виділеної на соціально-економічний розвиток відповідно до п.2.2. рішення 

міської ради від 29 жовтня 2021 року «Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021 рік» в сумі 1000000,00грн. 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 

запропоновані зміни та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити запропоновані зміни 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. 
 

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 (проєкт3479) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу економіки та промисловості М. Назар, яка ознайомила з 

проєктом рішення та запропонувала доповнення.  
ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М. голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала погодити 

проєкт рішення  із запропонованими  змінами згідно з додатком та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення з доповненнями згідно з додатком та прийняти на  черговій  

сесії.. 

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. 

 

3.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» (проєкт3432) 

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

з проєктом рішення.  
ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «утрималась», Василащук Н.М..-  «утрималась»,     Очкур Г.Й..-  

«утрималась», Рик В.Л. «утрималась», Король О.М. «утрималась» 

«за» -0  чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 5 чол. 

Рішення не прийнято. 

 

4.СЛУХАЛИ: Про затвердження «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 забезпечення 

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» (проєкт3340) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу соціального захисту населення Коцур С, 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 та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення  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 затвердження «Програми соціального  захисту населення на 2022-2026 роки 

Бурштинської  міської територіальної громади» (проєкт3476) 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу соціального захисту нааселення Коцур С, 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 та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення  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. 

 

 

6.СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану зі змінами №3 підприємства на 2021 рік 

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано -Франківської області (проєкт3477) 

ДОПОВІДАВ: директор Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» - Василик В., 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 

проєкт рішення та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення  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. 

 

 

7.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства за 9 місяців 

2021 року Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (проєкт3478) 

ДОПОВІДАВ: директор Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» - Василик В, 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 

проєкт рішення та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення  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 звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості погіршення 

фінансової спроможності місцевого самоврядування (проєкт3425) 

ДОПОВІДАВ: депутат міської ради Козар М, 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 та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення  та прийняти на  черговій  сесії.. 

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. 

 

9.СЛУХАЛИ: Про виконання міської програми "Відкрите місто - влада для людей" за 2021 рік 

(проєкт3431) 

ДОПОВІДАВ: начальник організаційного відділу Кравчишин О, 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 та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення  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 затвердження Програми цифрової трансформації Бурштинської територіальної 

громади на 2022-2024 роки (проєкт3473) 

ДОПОВІДАВ: начальник організаційного відділу Кравчишин О, 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 та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення  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. 

 

 

12.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» (проєкт3480) 

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

голосувати по пунктах: 

1.3. і 2.6.  Сенчина Т.М.-  «утрималась», Василащук Н.М..-  «утрималась»,     Очкур Г.Й..-  

«утрималась», Рик В.Л. ««утримався», Король О.М. «утрималась 

 « утрим» - 5 чол. 

1.4.,2.8. і 2.2. Сенчина Т.М.-  «за», Василащук Н.М..-  «за»,     Очкур Г.Й..-  «за», Рик В.Л. «за», 

Король О.М. «за» 

«за» -5  чол. 

 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення  в частині п.1,4.,2.8.,2.2. та прийняти на  черговій  сесії.   

П. 1.3. і 2.6. не підтримано. 

 

Різне: 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін  до Програми у галузі розвитку земельних відносин на території 

Бурштинської міської територіальної громади 2021-2025 роки.   

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

змінами до Програми: 

перенаправити кошти в сумі 50,0 тис. грн. : 

з пункту 5. Розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів 

територіальної громади                - 50,0 тис. грн. 

на пункт 6. Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів територіальної громади    + 50,0 тис. грн 

 

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала погодити 

зміни до Програми. 

ВИРІШИЛИ: погодити зміни до Програми. 

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. 

 

Різне: 

СЛУХАЛИ: звернення №36/19-24 від 2.11.2021   

ДОПОВІДАВ; Начальник фінансового відділу Ольга Петровська, яка ознайомила зі зверненням. 



ВИРІШИЛИ: Відмовити у виділенні коштів у зв’язку з незабезпеченістю бюджетними 

призначеннями по захищентх статтях бюджетних установ, які фінансуються з бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади. 

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 


