
ПРОТОКОЛ 

 

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

 

 Від « 18 » березня 2021 р.                                                                                                        №5 

 

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

Відсутні :  

Запрошені: Петровська О.І., М.Назар,Драгун І.О., Козар М.С., Кравчишин О., Видай С., 
Зорій Т, Томин І , Чуйко В., Кицела Н., Фітак І.,Іваськевич О.,Коцур С., Федунків 
І.,Гудзь Р., Василик В., Олійник О., Баглай М., Білоока Т. 

 
Порядок денний 

Розгляд проєктів: 

2642,2520,2528,2576,2577,2607,2608,2640,2641,2639,2644,2646,2647,2650,2654,2655,2657, 

2658,2653,2659,2651,2652,2660 
 

1. СЛУХАЛИ: Про виконання «Програми розроблення (оновлення) містобудівної 

документації території м.Бурштин та с.Вигівка на 2018-2020 роки» за 2019-2020 роки 

(проект №2642). 

ДОПОВІДАВ:Завідувач сектору містобудування та архітектури Білоока Т., 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 проект рішення №2642  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2642 і прийняти на черговій сесії. 

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

«за», Король О.М.-«за». 

«За»-5, «Проти»-0, «Утримались»-0. 
 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області на 2021 - 2025 роки (проект №2520). 

ДОПОВІДАВ: Директор КНП Василик В.Є., 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 проект рішення №2520  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2520 і прийняти на черговій сесії. 

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

«за», Король О.М.-«за» 

«За»-5, «Проти»-0, «Утримались»-0. 
 

3. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання та утилізацію основних засобів та інших 

необоротних активів Бурштинської міської ради (проект №2528). 

ДОПОВІДАВ: Головний бухгалтер Федунків І.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 проект рішення №2528  і прийняти на черговій сесії. 



ВИРІШИЛИ: внести зміни , а саме вилучити п. 10 МФУ А4 Xerox WC3225D 1 2018 

101481111 та погодити проєкт рішення №2528 зі змінами і прийняти на черговій сесії. 

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

«за», Король О.М.-«за». 

«За»-5, «Проти»-0, «Утримались»-0. 
 

4. СЛУХАЛИ: Про виконання Програми соціального захисту населення міста Бурштин та 

села Вигівка за 2020 рік (проект №2576). 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу соціального захисту населення Коцур С.Б., яка 

ознайомила з проєктом рішення і запропонувала замінити додаток №1 в зв’язку з 

технічною помилкою. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала    погодити проект рішення №2576  зі змінами і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2576 і прийняти на черговій сесії. 

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

«за», Король О.М.-«за» 

«За»-5, «Проти»-0, «Утримались»-0. 
 

5. СЛУХАЛИ: Про виконання 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 за 2020 рік (проект №2577). 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу соціального захисту населення Коцур С.Б., 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 проект рішення №2577  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2577 і прийняти на черговій сесії. 

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

«за», Король О.М.-«за» 

«За»-5, «Проти»-0, «Утримались»-0. 
 

6. СЛУХАЛИ: Про виконання «Комплексної цільової соціальної програми розвитку 

цивільного захисту м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020 роки» за 2020 рік (проект 

№2607). 

ДОПОВІДАВ:. Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту Іваськевич О., 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 проект рішення №2607  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2607 і прийняти на черговій сесії. 

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

«за», Король О.М.-«за» 

«За»-5, «Проти»-0, «Утримались»-0. 
 

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

громади на 2021 рік (проект №2608). 

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

рішення та запропонувала внести зміни в нього  та доповнити: 

1.Відповідно до звернень розпорядників коштів здійснити перерозподіл коштів та внести 



наступні зміни до бюджету: 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальн

ий фонд 

сума,грн. 

  Міська рада м.Бурштин   

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління (Програма про Фонд міської ради 

на виконання депутатських повноважень на 

2021-2025 роки) -21749,00 

+21749,00 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління(Програма фінансового 

забезпечення апарату управління  

Бурштинської міської ради) -19550,00 

+19550,00 

 

0116030 

Організація благоустрою населених 

пунктів(очищення від снігу , пішохідних 

доріжок та посипання доріг) -98000,00 

 

 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету (очищення від снігу , 

пішохідних доріжок та посипання доріг) +98000,00 

 

 0118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 

(Програма  «Безпечне місто 2021-2025 роки 

Бурштинської міської територіальної 

громади» встановлення у місті Бурштин біля 

пішохідних переходів фігурки школяра) -39600,00 

+39600,00 

  ВСЬОГО -80899,00 +80899,00 

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

80899,00грн. 

2. п.2 викласти в такій редакції: 

Внести зміни в рішення міської ради від 15 січня 2021 року №01/6-21 «Про направлення 

вільного залишку»  в п.1: 

 суму на придбання крісел замінити  на «44000,00грн.»,  

  суму на придбання меблів замінити на  «24600,00грн.», 

 Доповнити придбання бланків посвідчень 1400,00грн. 

 Поточний ремонт туалету адмінприміщення  49500,00грн. замінити на «Поточний 

ремонт побутового приміщення по вул.Січових Стрільців,4»-40466,00грн. , 

придбання м/хв пічки-2035,00грн., придбання холодильника -6999,00грн. 

 суму  передачу з загального фонду до бюджету розвитку збільшити на суму 

6999,00грн. 

3.Відповідно до рішення міської ради від 02 березня 2021 року №21/9-21 «Про перелік 

природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього середовища по 

Бурштинській міській раді на 2021 рік» здійснити перерозподіл коштів між 

розпорядниками  

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальни

й фонд 

сума,грн. 

  Міська рада м.Бурштин   

 

0118340 

«Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів»  

 

-650000,00 

  Фінансовий відділ   

 3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів для 3 ДПРЧ  

+650000,00 



м.Галич УДСНС України в Івано-Франківській 

області 

  ВСЬОГО  0,00 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити проект рішення №2608 зі змінами  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2608 зі змінами і прийняти на черговій сесії. 

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

«за», Король О.М.-«за» 

«За»-5, «Проти»-0, «Утримались»-0. 
 

8. СЛУХАЛИ: Про виконання заходів «Програми функціонування Центру надання 

адміністративних послуг м.Бурштина на 2019-2020 роки» у 2020 році (проект №2640). 

ДОПОВІДАВ: Начальник ЦНАП С.Видай , 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 проект рішення №2640  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2640 і прийняти на черговій сесії. 

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

«за», Король О.М.-«за» 

«За»-5, «Проти»-0, «Утримались»-0. 
 

9. СЛУХАЛИ: Про виконання Програми фінансового забезпечення нагородження 

відзнаками та грошовими винагородами Бурштинської міської ради на 2020 рік (проект 

№2641). 

ДОПОВІДАВ: Завідувач сектору кадрової роботи 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 погодити проект рішення №2641 і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2641 і прийняти на черговій сесії. 

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

«за», Король О.М.-«за» 

«За»-5, «Проти»-0, «Утримались»-0. 
 

10. СЛУХАЛИ: Про виконання Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді у 2020 

році (проект №2639). 

ДОПОВІДАВ: Начальник земельно-екологічного відділу Копаниця 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 проект рішення №2639  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2639 і прийняти на черговій сесії. 

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

«за», Король О.М.-«за» 

«За»-5, «Проти»-0, «Утримались»-0 
 

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 (проект №2644). 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу економіки та промисловості Назар М.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 проект рішення №2644  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2644 і прийняти на черговій сесії. 

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

«за», Король О.М.-«за» 

«За»-5, «Проти»-0, «Утримались»-0. 
 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансово – господарського звіту за 2020 рік 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області  (проект №2646). 

ДОПОВІДАВ: Директор КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» Василик В.Є. , 

який ознайомив з проєктом рішення. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

внесла пропозицію доручити директору КНП «Бурштинська центральна міська  лікарня» 

Володимиру Василику: 

- перевірити надходження за 2020 рік. 

- перевірити правильність даних пролікованих і виписаних по відділеннях пацієнтів 

Виправлений фінансово – господарський звіт за 2020 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області   подати до погоджувальної 

ради. 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію голови комісії. 

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

«за», Король О.М.-«за» 

«За»-5, «Проти»-0, «Утримались»-0. 
 

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходівз місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік 

(проект №2647). 

ДОПОВІДАВ: Начальник земельно-екологічного відділу Копаниця В.М. , 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 проект рішення №2647  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2647 і прийняти на черговій сесії. 

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

«утрималась», Король О.М.-«за» 

«за»- 4       «проти»-0     «утрималось»-1 
 

14. СЛУХАЛИ: Про виконання міської програми «Відкрите місто – влада для людей» за 

2019-2020 роки (проект №2650). 

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 проект рішення №2650  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2650 і прийняти на черговій сесії. 

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

«за», Король О.М.-«за» 

«за»-5     «проти»-0       «утрималось»-0 
 

15. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Бурштинської міської ради від 

27.11.2020 № 10/1-20 «Про утворення постійних комісій Бурштинської  міської ради, 

затвердження їх складу» (проект №2654). 

ДОПОВІДАВ: Іванюк Р. секретар ради, який ознайомив з проєктом рішення. 



ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М – «утрималась», Рик В.Л.-«утримався», Очкур Г.Й.-

«утрималась», Василащук Н.М.-«утрималась», Король О.М.-«утрималась» 

«за»-0     «проти»-0     «утрималось»-5 

Рішення не прийнято. 
 

16. СЛУХАЛИ: Про виконання  міської цільової  соціальної програми  «Молодь 

Бурштина» на 2017 – 2020 роки» за 2020 рік (проект №2655). 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу у справах сім’ї, гендерної політики, молоді та  спорту 

Козар М.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 проект рішення №2655  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2655 і прийняти на черговій сесії. 

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

«за», Король О.М.-«за» 

«за»-5       «проти»-0        «утрималось»-0 
 

17. СЛУХАЛИ: Про виконання програми фінансової підтримки  громадської організації 

«Бурштинська міська федерація футболу» за 2020 рік (проект №2657). 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу у справах сім’ї, гендерної політики, молоді та  спорту 

Козар М.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 проект рішення №2657  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2657 і прийняти на черговій сесії. 

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

«за», Король О.М.-«за» 

«за»-5       «проти»-0        «утрималось»-0 
 

18. СЛУХАЛИ: Про виконання міської цільової соціальної програми «Розвитку фізичної 

культури і спорту в м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки» за 2020 рік (проект 

№2658). 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу у справах сім’ї, гендерної політики, молоді та  спорту 

Козар М.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 проект рішення №2658  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2658 і прийняти на черговій сесії. 

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

«за», Король О.М.-«за» 

«за»-5       «проти»-0        «утрималось»-0 
 

19. СЛУХАЛИ: Звіт про виконання Програм відділу культури,туризму і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської міської ради за 2020 рік (проект №2653). 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Зорій Т., 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 проект рішення №2653  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2653 і прийняти на черговій сесії. 

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

«за», Король О.М.-«за» 

«за»-5       «проти»-0        «утрималось»-0 

 



20. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми фінансової підтримки громадської 

організаці «Федерація вільної боротьби міста Бурштин» на 2021 рік (проект №2659). 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу у справах сім’ї, гендерної політики, молоді та  спорту 

Козар М.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 проект рішення №2659  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2659 і прийняти на черговій сесії. 

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

«за», Король О.М.-«за» 

«за»-5       «проти»-0        «утрималось»-0 
 

21. СЛУХАЛИ: Про перейменування та реорганізацію закладів загальної середньої освіти 

Бурштинської територіальної громади (проект №2651). 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу освіти Томин І.С., яка ознайомила з проєктом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Баглай М заступник директора Бурштинської гімназії, який запропонував не розглядати 

даний проєкт, у зв’язку з тим, що колектив даної установи не погоджується з проведенням 

реформи в частині Бурштинської гімназії. 

Чуйко В.Т. заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, який 

запропонував розглянути даний проєкт після отримання відповіді  Департаменту освіти 

Івано – Франківської ОДА по даному питанню. 

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала 

підтримати пропозицію заступника міського голови. 

ВИРІШИЛИ: підтримати дану пропозицію і розглянути дане питання на наступному 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

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

«за», Король О.М.-«за» 

«за»-5       «проти»-0        «утрималось»-0 
 

22. СЛУХАЛИ: Про визначення опорних  закладів освіти Бурштинської територіальної 

громади (проект №2652). 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу освіти Томин І.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 проект рішення №2652  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2652 і прийняти на черговій сесії. 

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

«за», Король О.М.-«за» 

«за»-5       «проти»-0        «утрималось»-0 
 

23. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Івано-

Франківської обласної ради щодо участі в заснуванні спортивного клубу (проект №2660). 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу у справах сім’ї, гендерної політики, молоді та  спорту 

Козар М.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 проект рішення №2652  і прийняти на черговій сесії. 



ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2652 і прийняти на черговій сесії. 

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

«за», Король О.М.-«за» 

«за»-5       «проти»-0        «утрималось»-0 

 

24. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік, 

затвердженого рішенням міської ради від 11.12.2020 № 05/2-20 (проект №2529). 

ДОПОВІДАВ: Начальник відділу економіки і промисловості Назар М.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 проект рішення №2529  і прийняти на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2529 і прийняти на черговій сесії. 

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

«за», Король О.М.-«за» 

«за»-5       «проти»-0        «утрималось»-0 

 
 

Різне: 

24. СЛУХАЛИ: звернення депутата міської ради Кобеля О про виділення коштів у сумі 

17411,0 грн на влаштування додаткової огорожі, виготовленої з поліпропіленової сітки на 

спортивному міні – футбольному  майданчику зі штучним покриттям  Дем’янівської ЗОШ 

І-ІІ ст. 

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

депутатським зверненням. 

ВИСТУПИЛИ: Василащук Н.М. секретар комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала розглянути дане питання на наступній комісії у зв’язку з відсутністю 

фінансового ресурсу. 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію Василащук Н.М. 

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

«за», Король О.М.-«за» 

«за»-5       «проти»-0        «утрималось»-0 
 

25. СЛУХАЛИ: звернення заступника міського голови Драгуна І. щодо виділення коштів  

на поточний ремонт мереж вуличного освітлення 

ДОПОВІДАВ: Начальник фінансового відділу Петровська О.І., яка ознайомила зі 

зверненням  

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала розглянути дане питання на наступній комісії у зв’язку з відсутністю 

фінансового ресурсу. 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію Сенчини Т.М. 

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

«за», Король О.М.-«за» 

«за»-5       «проти»-0        «утрималось»-0 
 

26. СЛУХАЛИ: звернення завідувача сектору ЖКГ щодо виділення коштів  для 

проведення енергетичного аудиту багатоквартирних будинків в м.Бурштин 



ДОПОВІДАВ: Начальник фінансового відділу Петровська О.І., яка ознайомила зі 

зверненням  

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити виділення коштів  за умови створення ОСББ. 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію Сенчини Т.М.. 

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

«за», Король О.М.-«за» 

«за»-5       «проти»-0        «утрималось»-0 
 

27. СЛУХАЛИ: звернення головного бухгалтера міської ради Федунків І .М. щодо 

перенаправлення коштів. 

ДОПОВІДАВ: Начальник фінансового відділу Петровська О.І., яка ознайомила зі 

зверненням  головного бухгалтера ,  а саме зняти призначення з сигналізації та охорони в 

сумі 16950,00та направити на придбання дверей, коробки, обліски, замків, завіс. 

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

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка 

запропонувала погодити перенаправлення коштів. 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію Сенчини Т.М.. 

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

«за», Король О.М.-«за» 

«за»-5       «проти»-0        «утрималось»-0 

 

Голова комісії з питань фінансів, бюджету,  

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва                                            Тетяна Сенчина 


