
 

 

 

Висновки та пропозиції  

постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

по питаннях винесених на розгляд сесії міської ради восьмого скликання  

проєкту рішення №2958 

Комісія погоджує проєкт №2958 «Про здійснення запозичення до бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік  » в новій редакції 

 і рекомендує прийняти його на позачерговій сесії.  

 

Голова комісії з питань фінансів,бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва                                                  Тетяна Сенчина 

 

Протокол комісії з питань фінансів,бюджету,планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва №15 від 18.08.2021р. 

 

 

 

Висновки та пропозиції  

постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

по питаннях винесених на розгляд сесії міської ради восьмого скликання  

проєкту рішення №2957 

Комісія погоджує проєкт №2957 «Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021 рік   » в новій редакції 

 і рекомендує прийняти його на позачерговій сесії.  

 

Голова комісії з питань фінансів,бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва                                                  Тетяна Сенчина 

 

Протокол комісії з питань фінансів,бюджету,планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва №15 від 18.08.2021р. 

 

 

 

, 

 

 

 

Висновки та пропозиції  

постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

по питаннях винесених на розгляд сесії міської ради восьмого скликання  

проєкту рішення № 3046 



Комісія погоджує проєкт № 3046  « Про затвердження передавальних актів щодо 

передачі майна закладів загальної середньої освіти Бурштинської міської територіальної 

громади, які реорганізовуються шляхом приєднання до Бурштинського ліцею №2 та 

Бурштинського ліцею №3   »  

 і рекомендує прийняти його на позачерговій сесії.  

 

Голова комісії з питань фінансів,бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва                                                  Тетяна Сенчина 

 

Протокол комісії з питань фінансів,бюджету,планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва №15 від 18.08.2021р. 

 

 

Висновки та пропозиції  

постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

по питаннях винесених на розгляд сесії міської ради восьмого скликання  

проєкту рішення № 3013 

Комісія погоджує проєкт № 3013  « Про затвердження  фактичної мережі закладів 

освіти Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2022 навчальний рік  »  

 і рекомендує прийняти його на поза черговій сесії.  

 

Голова комісії з питань фінансів,бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва                                                  Тетяна Сенчина 

 

Протокол комісії з питань фінансів,бюджету,планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва №15 від 18.08.2021р. 

 

 

Висновки та пропозиції  

постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

по питаннях винесених на розгляд сесії міської ради восьмого скликання  

проєкту рішення № 3003 

Комісія погоджує проєкт № 3003  « Про внесення змін до «Програми розвитку галузі 

культури Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023  »  

 і рекомендує прийняти його на позачерговій сесії.  

 

Голова комісії з питань фінансів,бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва                                                  Тетяна Сенчина 

 

Протокол комісії з питань фінансів,бюджету,планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва №15 від 18.08.2021р. 

 

 


