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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

Другої сесії міської ради сьомого скликання 

Від 17 листопада 2015 року. 

м. Бурштин 

 

Всього обрано депутатів -26 чоловік 

Присутні на сесії: 

– 25 депутатів міської ради /список додається /. 

– керівники підприємств, організацій, представники політичних партій, 

громадських об’єднань, ЗМІ  / список додається/. 

Відсутні на сесії  – 1 депутат міської ради ( Василик В.Є.) 

ВИСТУПИЛИ:Р.Джура-міський голова,яка  повідомила: 

1. Про  створення в Бурштинській міській раді депутатських фракцій : 

- ВО”Батьківщина”(Прокопів І.В. - голова фракції, Соронович К.М.,                  

Петровська Л.І.,Сенчина Т.М.,Дашевич І.Я.); 

-   ПП ”Сила Людей”(Шкарпович М.В.-голова фракції, Федорняк А.І.); 

-    ПП ”Воля”(Бублінський В.В.-голова фракції , Дулик І.О.). 

2.Про створення депутатської групи “Наш Бурштин” (Прокопів І.В.-голова 

групи,Соронович К.М., Петровська Л.І.,Сенчина Т.М.,Дашевич І.Я.,Бублінський 

В.В.,Дулик І.О.,Шкарпович М.В.,Федорняк А.І.) 

Сесія затвердила порядок денний: 
1.Про затвердження регламенту міської ради. 

    Доповідає: В.Данилюк-начальник юридичного відділу. 

2.Про обрання секретаря міської ради. 

      Доповідає:   Р.Джура-міський голова. 

3.Про затвердження заступників міського голови та керуючого  справами виконкому. 

Доповідає:Р.Джура-міський голова. 

4.Про оплату праці заступникам міського голови та керуючого справами виконкому. 

Доповідає: Секретар ради. 

5.Про утворення виконавчого комітету міської ради. 

    Доповідає: Р.Джура-міський голова. 

6.Про присвоєння  міському голові Джурі Р.О. рангу   посадової   особи  органу      

місцевого самоврядування. 

Доповідає:М.Курляк- провідний спеціаліст сектору  кадрової роботи міської ради. 

7.Про оплату праці  міського голови. 

Доповідає:М.Курляк- провідний спеціаліст сектору  кадрової роботи міської ради. 

8.Про утворення постійних комісій міської ради та затвердження їх складу. 

    Доповідає: Р.Джура-міський голова. 

9.Про затвердження  Положень  про постійні комісії міської ради. 

    Доповідає: Секретар ради. 

10.Різне. 

Голосували: «за»        - 26чол. 

  «проти»    - 0  чол. 

  «утрим.»   - 0чол 

СЛУХАЛИ: 

1.Про затвердження регламенту міської ради. 

Присутні на сесії – 26 депутатів міської ради. 

ДОПОВІДАВ: 
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В.Данилюк-начальник юридичного відділу,який ознайомив присутніх з  проектом 

регламенту міської ради із внесеними змінами та  доповненнями. 

ВИСТУПИЛИ: 
Процик А.С.- депутат міської ради,з пропозицією викласти п.12 статті 43 розділу ХІІІ в 

такій редакції:”Засідання сесії міської ради може фіксуватися технічними засобами.Після 

оформлення у встановленому порядку протоколу пленарного засідання технічний запис 

зберігається до кінця діючої каденції.” 

Голосували: «за»            - 27  чол. 

  «проти»      - 0   чол. 

  «утрим.»     - 0   чол. 

ВИСТУПИЛИ: 

Прокопів І.В.- депутат міської ради,з пропозицією доповнити статтю 35 розділу Х                   

пунктом 8 в такій редакції:”Без розгляду питання постійною комісією, не вносити його  

до порядку денного сесії. ” 

Голосували: «за»            - 4    чол. 

  «проти»      - 0   чол. 

  «утрим.»     - 21 чол. 

Пропозиція депутатами не підтримана,так як не набрала відповідної кількості 

голосів від загального складу ради.Загальний склад ради 26 депутатів. 

ВИСТУПИЛИ: 

Дулик І.О. - депутат міської ради,з пропозицією доповнити пункт 1 статті 61 розділу  

ХХІ :”Депутат міської ради входить до складу постійної комісії згідно поданої заяви. ” 

Голосували: «за»             - 13 чол. 

  «проти»      - 6   чол. 

  «утрим.»     - 8  чол.      

Пропозиція депутатами не підтримана,так як не набрала відповідної кількості 

голосів від загального складу ради.Загальний склад ради 26 депутатів. 

ВИСТУПИЛИ: 

Горват Л.І. - депутат міської ради,з пропозицією в пункті 4 статті 61 розділу  ХХІ 

вилучити  - ”за поданням міського голови. ” 

Голосували: «за»             - 13 чол. 

  «проти»      - 0   чол. 

  «утрим.»     - 14  чол. 

   Пропозиція депутатами не підтримана,так як не набрала відповідної кількості 

голосів від загального складу ради.Загальний склад ради 26 депутатів.               
ВИРІШИЛИ:/рішення додається/ 

Голосували: «за»              - 18 чол. 

  «проти»      - 0 чол. 

  «утрим.»     - 9 чол. 

 

СЛУХАЛИ: 

 2.Про обрання секретаря міської ради. 

ДОПОВІДАВ: 

Джура Р.О. - міський голова, з пропозицією утворити  лічильну комісію Бурштинської 

міської ради сьомого демократичного скликання.. 

ВИРІШИЛИ: 

Утворити лічильну комісію в складі: 

1.Карвацький І.З. 

2.Петровська Л.І. 

3.Процик А.С. 

Голосували: «за»             - 26 чол. 

  «проти»      - 0   чол. 
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  «утрим.»     - 1  чол. 

СЛУХАЛИ: 

Протокол №1 засідання лічильної комісії Бурштинської міської ради сьомого 

демократичного скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

 Карвацький І.З. – депутат міської ради,який ознайомив із змістом протоколу № 1. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити протокол №1 засідання лічильної комісії Бурштинської міської ради сьомого 

демократичного скликання./протокол додається/. 

Голосували: «за»               - 27 чол. 

  «проти»         -  0 чол. 

                       «утрим.»          -0 чол. 

ДОПОВІДАВ: 

Джура Р.О. - міський голова,з пропозицією кандидатури Рибчука Б.Б. на посаду 

секретаря Бурштинської міської ради  

ВИСТУПИЛИ: 
Рибчук Б.Б. – депутат міської ради,який ознайомив присутніх із своєю автобіографією та 

основними напрямками роботи на посаді секретаря міської ради, у разі його обрання.  

ДОПОВІДАВ: 

Карвацький І.З. – голова лічильної комісії,про внесення до бюлетеня для таємного  

голосування депутата Рибчука Б.Б. 

ВИРІШИЛИ: 

Внести до бюлетеня для  таємного голосування на посаду секретаря міської ради  

депутата  Рибчука Б.Б. 

Голосували: «за»               - 27 чол. 

  «проти»         -  0 чол. 

                       «утрим.»          -0 чол. 

СЛУХАЛИ: 

Протокол №2 засідання лічильної комісії Бурштинської міської ради сьомого 

демократичного скликання. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Карвацький І.З. – голова лічильної комісії, який ознайомив із змістом протоколу № 2. 

ВИРІШИЛИ: :/рішення додається/. 

Голосували: «за»               - 27 чол. 

  «проти»         -  0 чол. 

                       «утрим.»          -0 чол. 

СЛУХАЛИ: 

3.Про затвердження заступників міського голови та керуючого  справами виконкому. 

ДОПОВІДАВ: 

Джура Р.О. - міський голова, з пропозицією кандидатури Гулика В.Р. на посаду першого 

заступника з питань діяльності виконавчих органів ради.  

ВИСТУПИЛИ: 

Гулик В.Р.,який акцентував увагу на те,що ефективність роботи першого заступника  на 

90% залежить від депутатів міської ради,пов’язана з економікою,інвестиціями,ЖКГ. 

Звернув увагу присутніх на проблематику діяльності КП”Житловик”,освітлення 

міста,питання розвитку індустріального парку. 

ВИРІШИЛИ: :/рішення додається/. 

Голосували: «за»               - 25 чол. 

  «проти»         -  0 чол. 



 

 

4 

4 

                       «утрим.»        -  2 чол. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Джура Р.О. - міський голова, з пропозицією кандидатури Кицели Н.Ю. на посаду 

заступника з питань діяльності виконавчих органів ради.  

ВИСТУПИЛИ: 

Кицела Н.Ю.,яка  ознайомила присутніх із своєю автобіографією та основними 

напрямками роботи на посаді заступника з питань діяльності виконавчих органів, у разі її 

обрання.  

Іваськів А.С.- депутат Івано - Франківської обласної ради,який закликав депутатів 

підтримати дану кандидатуру. 

 Яцків М.М.- голова братства політв’язнів ОУН-УПА у Галицькому районі,який 

ознайомив присутніх з активною діяльністю Кицели Н.Ю. по вирішенню питань 

репресованих  Галицького району. 

Карвацький І.З.- депутат міської ради ,який звернувся до кандидата ,щодо її діяльності 

під час Майдану. 

ВИРІШИЛИ: :/рішення додається/. 

Голосували: «за»               - 20 чол. 

  «проти»         - 6  чол. 

                       «утрим.»        - 1  чол. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Джура Р.О. - міський голова, з пропозицією кандидатури Видай С.О. на посаду 

керуючого справами  виконавчого комітету міської ради.  

ВИСТУПИЛИ: 

Видай С.О., яка  ознайомила присутніх із своєю автобіографією та основними 

напрямками роботи на посаді керуючого справами  виконавчого комітету міської ради, у 

разі її обрання.  

 

ВИРІШИЛИ: :/рішення додається/. 

Голосували: «за»               - 22 чол. 

  «проти»         - 0  чол. 

                       «утрим.»        - 5  чол. 

СЛУХАЛИ: 

4.Про оплату праці заступникам міського голови та керуючого справами виконкому. 

ДОПОВІДАВ: 

Рибчук Б.Б. – секретар міської ради.  

ВИРІШИЛИ: /рішення додається/. 

Голосували: «за»               - 27 чол. 

  «проти»         - 0  чол. 

                       «утрим.»        - 0  чол. 

 

СЛУХАЛИ: 

5.Про утворення виконавчого комітету міської ради. 

ДОПОВІДАВ: 

Джура Р.О. - міський голова,яка запропонувала утворити виконавчий комітет міської 

ради у кількості 15 чоловік та внесла на розгляд ради кандидатури членів 

виконкому:Джура Роксолана Олександрівна,Рибчук Богдан Богданович,Гулик 

Володимир Романович,Кицела Надія Юліанівна,Видай Світлана Олександрівна,Шувар 

Андрій Йосипович,Іваськів Андрій Степанович,Бойчук Наталія Романівна,Іванцев Ігор 

Михайлович,Витриховський Ростислав Іванович ,Савка Петро  Степанович,Мельничук 
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Роман Володимирович,Русиняк Володимир Іванович,Ємбрик Марія 

Ярославівна,Вербовський Андрій Ярославович. 

ВИСТУПИЛИ: 

Дашевич І.Я.-депутат міської ради,з пропозицією ввести в склад виконкому кандидатури 

учасника АТО Віталія Вільчика та підприємця Віктора Сусловського. 

Івасюк Л.Р.-депутат міської ради,з пропозицією ввести в склад виконкому кандидатуру 

учасника АТО Віталія Квасія. 

Дулик І.О. - депутат міської ради,з пропозицією ввести в склад виконкому від спілки 

підприємців  кандидатуру підприємця Ярослава Сенчини. 

Василик В.Є. - депутат міської ради,з пропозицією ввести в склад виконкому 

представника медицини Оксану Шекету. 

Федорняк А.І. - депутат міської ради,з пропозицією ввести в склад виконкому від 

Молодіжного націоналістичного конгресу Юрія Горлатого.  

Рибчук Б.Б.- секретар міської ради,який закликав депутатів не створювати  виконавчий  

комітет ,який кількісно буде такий як міська рада. Запропонував  підтримати 

кандидатури подані міським головою.  

ВИРІШИЛИ:  

Утворити виконавчий комітет міської ради сьомого скликання в кількості 15 чоловік. 

Голосували: «за»               - 24 чол. 

  «проти»         - 0  чол. 

                       «утрим.»        - 3  чол. 

ВИРІШИЛИ: /рішення додається/. 

Голосували: «за»               - 22 чол. 

  «проти»         - 0  чол. 

                       «утрим.»        - 5  чол. 

СЛУХАЛИ: 

6.Про присвоєння  міському голові Джурі Р.О. рангу   посадової   особи  органу      

місцевого самоврядування. 

ДОПОВІДАВ: 

Курляк М.І.- провідний спеціаліст сектору  кадрової роботи міської ради. 

ВИРІШИЛИ: /рішення додається/. 

Голосували: «за»               - 27 чол. 

  «проти»         - 0  чол. 

                       «утрим.»        - 0  чол. 

СЛУХАЛИ: 

7.Про оплату праці  міського голови. 

ДОПОВІДАВ: 

Курляк М.І.- провідний спеціаліст сектору  кадрової роботи міської ради. 

ВИРІШИЛИ: /рішення додається/. 

Голосували: «за»               - 26 чол. 

  «проти»         - 0  чол. 

                       «утрим.»        - 1  чол. 

СЛУХАЛИ: 

8.Про утворення постійних комісій міської ради та затвердження їх складу. 

 ДОПОВІДАВ:    

Джура Р.О. - міський голова,яка запропонувала створити п’ять постійних депутатських 

комісій,познайомила з їхнім складом 

 З питань бюджету та економічного розвитку 

1.Рик Володимир Любомирович 
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2.Сенчина Тетяна Мирославівна 

3.Процик Андрій Степанович 

4.Крижалка Андрій Степанович 

5.Іванюк Роман Степанович 

Земельна та з питань екології 

1.Карвацький  Ігор Зенов’ївич 

2.Драбчук Олег Тарасович 

3.Івасюк Леонора Романівна 

4. Петровська Любов Ігорівна 

5.Дидик Роман Васильович 

З питань гуманітарної політики 

1.Мазур Ірина Миколаївна 

2.Шкарпович Микола Васильович 

3.Котів Володимир Володимирович 

4. Соронович Катерина Миколаївна Петровська Любов Ігорівна 

5.Бардашевський Ростислав Ярославович 

З питань будівництва, архітектури та ЖКГ 

1. Попик  Тарас Дмитрович 

2.Бублінський Василь Володимирович 

3.Тимошик Марія Григорівна 

4.Прокопів Ігор Вікторович 

5.Харів Ігор Романович 

З питань законності та етики 

1.Горват Любомир Іванович 

2.Дашевич Ігор  Ярославович 

3.Федорняк Андрій Романович 

4.Василик Володимир Євстахійович 

5.Дулик  Ігор Остапович 

За ініціативою фракції  ВО ”Батьківщина” оголошено позачергову перерву в роботі 

сесії. 
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ВИСТУПИЛИ: 

Прокопів І.В.- депутат міської ради,висловив думку ,що запропонований розподіл 

депутатів по комісіях порушує право депутата бути обраним в комісію за вибором самого 

депутата. 

Данилюк В.Д.- начальник юридичного відділу,який запропонував спочатку провести 

голосування за голву комісії ,а потім за склад комісії. 

Горват Л.І.- депутат міської ради,вказав ,що пропозиція Данилюка В.Д. порушує п.4 

ст.61 Регламенту Бурштинської міської ради. 

Рибчук Б.Б. - секретар міської ради,з пропозицією підтримати створення п’яти постійних 

депутатських комісій. 

ВИРІШИЛИ: /рішення додається/. 

Голосували: «за»               - 27 чол. 

  «проти»         - 0  чол. 

                       «утрим.»        - 0  чол. 

ВИСТУПИЛИ: 

Дулик І.О.- депутат міської ради,з вимогою зачитати депутатські звернення Дулика І.О., 

Бублінського В.В. та поставити їх на голосування. 

СЛУХАЛИ: 

Депутатське звернення Дулика І.О.  

ДОПОВІДАВ:    

Джура Р.О. - міський голова,яка ознайомила із текстом депутатського звернення /текст 

звернення додається/. 

ВИРІШИЛИ:  

Не задовільнити депутатське звернення Дулика І.О. 

Голосували: «за»               - 13 чол. 

  «проти»         - 2  чол. 

                       «утрим.»        - 12  чол. 

СЛУХАЛИ: 

Депутатське звернення Бублінського В.В. 

ДОПОВІДАВ:    

Джура Р.О. - міський голова,яка ознайомила із текстом депутатського звернення /текст 

звернення додається/. 

ВИРІШИЛИ:  

Не задовільнити депутатське звернення Бублінського В.В.  

Голосували: «за»               - 13 чол. 

  «проти»         - 2  чол. 

                       «утрим.»        - 12  чол. 

Керівник фракції  ВО ”Батьківщина” Прокопів І.В. покинув зал засідання. 

Петровська Л.І.- депутат міської ради,про відмову бути членом комісії земельної та з 

питань екології. 

Депутат міської ради Дулик І.О. покинув зал засідання. 

ВИСТУПИЛИ: 

Сенчина Т.М.- депутат міської ради,про дотримання інтересів всіх політичних сил при 

розподілі депутатів по депутатських комісіях. 

Рик В.Л.- депутат міської ради,про роботу депутатів в раді заради виборців. 

Горват Л.І.- депутат міської ради,з пропозицією пропорційно розподілити всіх 

представників фракції ВО ”Батьківщина” по комісіях. 
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Шкарпович М.В.- депутат міської ради,про позитивний розподіл по комісіях 

представників партії “Сила Людей”. 

Івасюк Л.Р.- депутат міської ради, про роботу депутатів в раді заради виборців в будь-

якій депутатській комісії. 

Джура Р.О. - міський голова,з пропозицією запропонувати депутату міської ради 

Петровській Л.І. бути членом комісії з питань гуманітарної політики,а депутату міської 

ради Соронович К.М.бути членом комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ: /рішення додається/. 

Голосували: «за»               - 18 чол. 

  «проти»         - 0  чол. 

                       «утрим.»        - 7  чол. 

СЛУХАЛИ: 

Про обрання голови постійної депутатської комісії міської ради з питань бюджету та 

економічного розвитку. 

 ДОПОВІДАВ:    

Джура Р.О. - міський голова,яка запропонувала кандидатуру Рик Володимира 

Любомировича.   

ВИРІШИЛИ: /рішення додається/. 

Голосували: «за»               - 18 чол. 

  «проти»         - 0  чол. 

                       «утрим.»        - 7  чол. 

СЛУХАЛИ: 

Про обрання голови постійної депутатської комісії міської ради земельної та з питань 

екології. 

 ДОПОВІДАВ:    

Джура Р.О. - міський голова,яка запропонувала кандидатуру Карвацького  Ігоря 

Зенов’ївича. 

ВИРІШИЛИ: /рішення додається/. 

Голосували: «за»               - 16 чол. 

  «проти»         - 0  чол. 

                       «утрим.»        - 9  чол. 

СЛУХАЛИ: 

Про обрання голови постійної депутатської комісії міської ради з питань гуманітарної 

політики 

 ДОПОВІДАВ:    

Джура Р.О. - міський голова,яка запропонувала кандидатуру Мазур Ірини Миколаївни. 

ВИРІШИЛИ: /рішення додається/. 

Голосували: «за»               - 21 чол. 

  «проти»         - 0  чол. 

                       «утрим.»        - 4  чол. 

СЛУХАЛИ: 
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Про обрання голови постійної депутатської комісії міської ради з питань будівництва, 

архітектури та ЖКГ. 

 ДОПОВІДАВ:    

Джура Р.О. - міський голова,яка запропонувала кандидатуру Попик  Тараса Дмитровича. 

ВИРІШИЛИ: /рішення додається/. 

Голосували: «за»               - 17 чол. 

  «проти»        - 0   чол. 

                       «утрим.»       - 8   чол. 

СЛУХАЛИ: 

Про обрання голови постійної депутатської комісії міської ради з питань законності та 

етики 

 ДОПОВІДАВ:    

Джура Р.О. - міський голова,яка запропонувала кандидатуру Горват Любомира Івановича. 

ВИРІШИЛИ: /рішення додається/. 

Голосували: «за»               - 24 чол. 

  «проти»        - 0   чол. 

                       «утрим.»       - 1   чол. 

СЛУХАЛИ: 

 9.Про затвердження  Положень  про постійні комісії міської ради. 

ДОПОВІДАВ: 

Рибчук Б.Б. – секретар міської ради,з пропозицією Положення про постійні комісії 

міської ради направити на доопрацювання. 

ВИРІШИЛИ: 

Положення про постійні комісії міської ради направити на доопрацювання. 

Голосували: «за»               - 25 чол. 

  «проти»        - 0   чол. 

                       «утрим.»       - 0   чол. 

СЛУХАЛИ: 

10.Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

Яцків М.М.- голова братства політв’язнів ОУН-УПА у Галицькому районі,який 

привітав депутатів з початком роботи в міській раді,звернувся з проханням про 

відновлення фінансування з міського бюджету  братства політв’язнів ОУН-УПА. 

 

 

                          Міський  голова                                          Роксолана Джура 


