
ПРОТОКОЛ 

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

 Від « 21» грудня 2021 р.                                                                                                      №31 

 

На засіданні присутні депутати міської ради:_Сенчина Т.М.,  Василащук Н.М., Очкур 
Г.Й.,  Король О.М 

Відсутні: Рик В.Л. 

Запрошені: Петровська О., Чуйко В.,Максимів Н.,Томин І.,Витриховський Р.,Тріщук 
О.,Герт І.,Савчин О.,Степась Ю.,Назар М., Воронкін О., Пенянський В., Демидюк Т. 

Порядок денний 

Розгляд проєктів: 3481,3523,3635,3614,3615,3632,3636,3639,3644,3643,3631,3645 
 

 

СЛУХАЛИ: Про програму поводження з тваринами та регулювання чисельності 

безпритульних    тварин на території Бурштинської міської територіальної громади на 

2022 -2025 роки (проєкт №3481) 

ДОПОВІДАВ: депутат міської ради Сенчина Т.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 № 3481 та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3481 та прийняти на  черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. «за» 

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

СЛУХАЛИ: Про умови оплати праці міського голови на 2022 рік (проєкт №3523) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу кадрової роботи та військового обліку Фітак І.П, 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 № 3523 та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3523 та прийняти на  черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. «за» 

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

 

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» (проєкт №3635) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу кадрової роботи та військового обліку Фітак І.П, яка 
ознайомила з проєктом рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «утрималась», Василащук Н.М..-  «утрималась»,     Очкур Г.Й..-  

«за»,Король О.М. «за» 

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

Рішення не прийнято. 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської міської територіальної громади 

на 2022 рік (проєкт №3614) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу  ЖКГ та обліку комунального майна Герт 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 погодити 

проєкт рішення № 3614 та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3614 та прийняти на  черговій  сесії.. 



ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. «за» 

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

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік (проєкт 

№3615) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу  ЖКГ та обліку комунального майна Герд 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 погодити 

проєкт рішення № 3615 та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3615 та прийняти на  черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. «за» 

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

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 

Бурштинської міської ради на 2022 рік (проєкт №3632) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу  ЖКГ та обліку комунального майна Герт 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 погодити 

проєкт рішення № 3632 та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3632 та прийняти на  черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. «за» 

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

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 №3636) 

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

рішення та запропонувала доповнення згідно з дод.№1. 

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала погодити 

проєкт рішення № 3636 з доповненням та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3636з доповненням та прийняти на  черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. «за» 

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

 
СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 11.12.2020 №12/2-20 

«Про Програму у галузі розвитку земельних відносин на території Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки» (проєкт №3639) 

ДОПОВІДАВ: начальник земельно – екологічного відділу В.Копаниця, 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 № 3639 та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3639 та прийняти на  черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. «за» 

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

СЛУХАЛИ: Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік (проєкт 

№3644) 

ДОПОВІДАВ: начальник фінансового відділу О.Петровська, яка ознайомила з проєктом рішення. 
Обговорили дане питання з головними розпорядниками коштів. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3644 зі змінами згідно з додатком №1 та прийняти на  

черговій  сесії. 

Рекомендувати міському голові при встановленні надбавок та премій старостам врахувати 

наступні пропозиції : 

Старостам округів з населенням менше 900чол. Надбавка 10%, премія 20% 



Старостам округів з населенням більше 900чол. Надбавка 20%, премія 20% 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. «за» 

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

СЛУХАЛИ Про доповнення до цільової Програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування,захисту їх житлових прав, попередження дитячої 

бездоглядності та безпритульності на 2021-2025 роки Бурштинської міської територіальної 

громади (проєкт №3643) 

ДОПОВІДАВ: начальник служби у справах дітей С.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 № 3643 з доповненням : прогнозований обсяг додаткової потреби та прийняти на  

черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3643 з доповненням : прогнозований обсяг додаткової 

потреби та прийняти на  черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. «за» 

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

СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу транспортного засобу на баланс КНП «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» (проєкт №3631) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу  ЖКГ та обліку комунального майна Герт 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 погодити 

проєкт рішення № 3631 та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №3631 та прийняти на  черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за», Очкур Г.Й.-«за», Король О.М. «за» 

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

 

СЛУХАЛИ: Про безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської об’єднаної 

територіальної громади об`єкта соціальної інфраструктури державної форми власності та об’єктів 

соціальної інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (проєкт №3645) 

ДОПОВІДАВ: Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Чуйко В.Т., 

який ознайомив з проєктом рішення. 

Обговорили дане питання. 

ВИРІШИЛИ: дане питання повторно розглянути на погоджувальній раді при умові надання пакету 

документів щодо передачі  об’єктів соціальної інфраструктури. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Василащук Н.М..-  «за»,     Очкур Г.Й..-  «за», Король О.М. 

«за» 

«за» -4  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         Наталія Василащук 


