
ПРОТОКОЛ 

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

 Від «04 квітня 2022 р.                                                                                                      №6 

 

На засіданні присутні депутати міської ради:_Сенчина Т.М.,  Василащук Н.М., Рик В.Л.,  

Відсутні: Очкур Г.Й., Король О.М 

Запрошені: Петровська О.,Назар М., Кобель О., Скриник О. 
 

Порядок денний 

Розгляд проєктів: 4170,4169,4088 
 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регламенту Бурштинської міської ради затвердженого 

рішенням міської ради від 18.12.2020 № 41/2-20 «Про затвердження Регламенту Бурштинської 

міської ради» із змінами від 02.03.2021 № 17/9-2 (проєкт 4170) 

ДОПОВІДАВ: Депутат міської ради Кобель О., який ознайомив з проєктом рішення . 
ОБГОВОРИЛИ дане питання. 
ГОЛОСУВАЛИ; Сенчина Т.М.-«за», Василащук Н.М.-«за»,  Рик В.Л. «за» 

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

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення зі змінами , а саме:  

Доповнити п.1 проекту рішення : «Абзац 2 застосовується до моменту набрання чинності Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для 

забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», але не пізніше ніж 01.01.2023р. 

та прийняти на  позачерговій  сесії. 

 

СЛУХАЛИ: Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідно 

здійснити для забезпечення потреб Бурштинської територіальної громади (проєкт 4169) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу економіки М.Назар, яка ознайомила з проєктом рішення. 
ОБГОВОРИЛИ дане питання 

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

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

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення зі змінами в додатку: 

 п.4 доповнити «для обслуговування мереж вуличного освітлення»,  

 п.6 викласти в такій редакції: « Компьютер для обліку ВПО», 

 п.11 доповнити «(свердловини с.Коростовичі, с.Корчева)» 

та прийняти на  позачерговій  сесії. 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2021р. № 05/22-21  «Про 

затвердження Програми соціального захисту населення на 2022-2026 роки Бурштинської 

територіальної громади” (проєкт4088) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу соціального захисту населення С.Коцур, яка ознайомила з 

проектом 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 прийняти на  позачерговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення та прийняти на  позачерговій  сесії.  

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

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

 
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2021р. № 05/22-21  «Про 

затвердження Програми соціального захисту населення на 2022-2026 роки Бурштинської 

територіальної громади” (проєкт4088) 



ДОПОВІДАВ: начальник відділу соціального захисту населення С.Коцур, яка ознайомила з 

проектом 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 прийняти на  позачерговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення та прийняти на  позачерговій  сесії.  

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

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

 
СЛУХАЛИ: Про продовження дії договорів оренди (суборенди) земельних ділянок комунальної 

власності (несільськогосподарського призначення) під об’єктами нерухомості та ТС на період 

воєнного стану в Україні (проєкт). 

ДОПОВІДАВ: депутат міської ради Сенчина Т., яка ознайомила з проектом рішення. 

ОБГОВОРИЛИ дане питання. 

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

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

ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення та прийняти на  позачерговій  сесії.  

 

 

Голова комісії з питань фінансів, бюджету,  

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва                                    Тетяна СЕНЧИНА 

 

Секретар комісії                        Наталія ВАСИЛАЩУК 


