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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

четвертої сесії міської ради сьомого скликання 

Від 24 грудня 2015 року. м. Бурштин 

Початок:10.00 

Закінчення :16.10 

Всього обрано депутатів - 26 чоловік 

Присутні на сесії: 

– 24 депутатів міської ради /список додається /. 

–  керівники підприємств, організацій, представники політичних партій, громадських 

об’єднань, ЗМІ  / список додається/. 

Відсутні на сесії  – 2 депутати міської ради ( Дашевич І.Я.,Соронович К.М.) 

 

Проект порядку денного 4 сесії Бурштнської міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до міського бюджету 2015 року. 

Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 

Співдоповідач: В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

2. Про внесення змін до міського бюджету 2015 року. 

  Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 

Співдоповідач: В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

3. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської ради .  

Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 

Співдоповідач: В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

4. Про міський бюджет на 2016 рік . 

Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 

Співдоповідач: В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

5. Про утворення комітету з конкурсних торгів Бурштинської міської ради. 

Доповідач: М.С Назар – начальник відділу економіки та промисловості 

6. Про проект Стратегії соціального партнерства ДТЕК у м. Бурштин на 2016-2018 роки. 

Доповідач: М.С Назар – начальник відділу економіки та промисловості 
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7. Про громадську раду при Бурштинській міській раді  . 

Доповідач: В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

8. Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій. 

      Доповідач: В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики 

9. Про надання згоди на передачу у власність територіальної громади міста Бурштин та 

села Вигівка Бурштинської дитячо-юнацької спортивної школи КО ФСТ «Україна»  . 

     Доповідач: В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики 

10. Про затвердження міської цільової Програми соціального захисту і підтримки дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, 

 попередження  дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки .  

Доповідач: С.О.Козар – начальник служби у справах дітей 

Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики 

11. Про схвалення Програми соціальної підтримки сімей військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів, які брали або беруть участь в Антитерористичній 

операції в східних областях України. 

      Доповідач: С.Б.Коцур – начальник відділу соціального захисту 

      Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політик 

12. Про Програму соціальної підтримки окремих категорій громадян на 2016 р. 

 Доповідач: С.Б.Коцур – начальник відділу соціального захисту 

       Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політик   

13. Про Програму соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Бурштина та                            

с. Вигівка  . 

 Доповідач: С.Б.Коцур – начальник відділу соціального захисту 

Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики 

14. Про Програму фінансової підтримки ГО товариство молодих інвалідів та їх батьків 

«Довір’я» м. Бурштин на 2016 р. 

15.  Про затвердження Програми надання допомоги політв’язням та репресованим на        

2016 р.  

Доповідач: Н.Ю.Кицела –  заступник міського голови 
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Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики 

16. Про затвердження міської Програми розвитку молодіжної політики, оздоровлення і 

відпочинку дітей та учнівської молоді в м. Бурштин та с. Вигівка на 2016 рік. 

Доповідач: М.С.Козар –  начальник відділу у справах молоді і спорту 

Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики 

17. Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Бурштин 

та с.Вигівка на 2016 рік.  

Доповідач: М.С.Козар –  начальник відділу у справах молоді і спорту 

Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики 

18. Про Програму «Авіамоделізм- творчий розвиток дитини»  . 

Доповідач: М.С.Козар –  начальник відділу у справах молоді і спорту 

Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики 

19. Про міську цільову Програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 

засадах сімейної медицини на період до 2020 року.  

 Доповідач: С.М.Сопільняк –  головний лікар КО«Бурштинська центральна міська 

лікарня»  

 Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики 

20. Про міську цільову Програму “Репродуктивне здоров’я населення м. Бурштин” на 

період до 2020 року. 

 Доповідач: С.М.Сопільняк –  головний лікар КО«Бурштинська центральна міська 

лікарня»  

 Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики 

21. Про затвердження « Програма розвитку освіти міста Бурштина на 2016 рік» .  

 Доповідач: М.О.Тутка –  начальник відділу освіти і науки 

 Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики 

22. Про Програму підтримки газети “Бурштинський вісник”. 

Доповідач: В.В.Капусняк –  головний редактор КП «Редакція газети « Бурштинський 

вісник». 

Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики 
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23. Про внесення змін п.9.п.9.1 рішення міської ради № 13.8/49-15 від 26.01.2015р.«Про 

затвердження проектів щодо відведення земельних ділянок з передачею у власність. 

Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 

24. Про затвердження технічної документації щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі на місцевості м. Бурштин по вул. Шухевича 5 . 

Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології.     

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель та споруд (присадибних ділянок), ведення 

садівництва, будівництва індивідуальних автогаражів.  

      Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 

26. Про затвердження актів узгодження зовнішніх меж земельних ділянок із суміжними 

землекористувачами гр. Рудик І.Н.  від 24.11.2015р.,гр. Баран Є.М. від  26.11.2015 р. .  

Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 

27. Про затвердження проектів щодо відведення земельних ділянок з передачею у 

власність . 

Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 

28. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (взамін сертифікату) на право на 

земельну частку пай.  

Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 

29.  Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок під 

будівництво та обслуговування житлового будинку,господарських будівель та 

споруд з передачею у власність.  

      Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 



 5 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 

30. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок під особисте 

селянське господарство з передачею у власність. 

Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 

31. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок під 

будівництво та обслуговування індивідуальних авто гаражів з передачею у власність із 

земель запасу міської ради. 

Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 

32. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок), ведення садівництва, будівництва індивідуальних автогаражів.  

Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 

33. Про поставлення на чергу під будівництво індивідуального житла та авто гаражів . 

Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 

34. Про поставлення на чергу для отримання земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства. 

      Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології.  

35. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок.   

Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 

36. Про надання попереднього погодження на продаж земельної ділянки  .  

Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 
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37. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

приватному підприємцю Головінському Роману Богдановичу  . 

Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 

38. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

      приватному підприємцю Карпінській Світлані Зіновіївні . 

Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 

39. Депутатські запити (І.Я.Дашевич ,І.О.Дулик ,Т.М.Сенчина). 

40. Різне. 

       ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар  депутат міської ради,з пропозицією викласти п.6,п.9,п.12,п.23 ,п.26 

в доопрацьованих редакціях. 

       ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію . 

Голосували: 

                        «за»               - 25 

           «проти»         -  0  

                       «утрим.»        -  0  

Порядок денний четвертої сесії сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до міського бюджету 2015 року. 

Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 

Співдоповідач: В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

2. Про внесення змін до міського бюджету 2015 року. 

  Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 

Співдоповідач: В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

3. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської ради .  

Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 

Співдоповідач: В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

4. Про міський бюджет на 2016 рік . 

Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 
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Співдоповідач: В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

5. Про утворення комітету з конкурсних торгів Бурштинської міської ради. 

Доповідач: М.С Назар – начальник відділу економіки та промисловості            

6. Про проект Стратегії розвитку міста Бурштин до 2020 року. 

Доповідач: М.С. Назар – начальник відділу економіки та промисловості 

7. Про громадську раду при Бурштинській міській раді  . 

Доповідач: В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

8. Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду електронних 

петицій. 

      Доповідач: В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики 

9. Про розгляд звернення КО ФСТ «Україна» «Про надання згоди на передачу у 

власність територіальної громади міста Бурштин та села Вигівка 

Бурштинської дитячо-юнацької спортивної школи». 

      Доповідач: В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики 

10. Про затвердження міської цільової Програми соціального захисту і підтримки 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових 

прав,  попередження  дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки   

Доповідач: С.О.Козар – начальник служби у справах дітей 

Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики 

11. Про схвалення Програми соціальної підтримки сімей військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів, які брали або беруть участь в 

Антитерористичній операції в східних областях України. 

      Доповідач: С.Б.Коцур – начальник відділу соціального захисту 

      Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політик 

12. Про Програму соціальної підтримки окремих категорій громадян на 2016 р. 

 Доповідач: С.Б.Коцур – начальник відділу соціального захисту 

       Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політик   

13. Про Програму соціальної підтримки пільгових категорій громадян м.Бурштина та 

с.Вигівка  . 
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 Доповідач: С.Б.Коцур – начальник відділу соціального захисту 

Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики 

14. Про Програму фінансової підтримки ГО товариство молодих інвалідів та їх батьків 

«Довір’я» м. Бурштин на 2016 р. 

15.  Про затвердження Програми надання допомоги політв’язням та репресованим на        

2016 р.  

Доповідач: Н.Ю.Кицела –  заступник міського голови 

Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики 

16. Про затвердження міської Програми розвитку молодіжної політики, оздоровлення і 

відпочинку дітей та учнівської молоді в м.Бурштин та с.Вигівка на 2016 рік. 

Доповідач: М.С.Козар –  начальник відділу у справах молоді і спорту 

Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики 

17. Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

м.Бурштин та с.Вигівка на 2016 рік.  

Доповідач: М.С.Козар –  начальник відділу у справах молоді і спорту 

Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики 

18. Про Програму «Авіамоделізм- творчий розвиток дитини»  . 

Доповідач: М.С.Козар –  начальник відділу у справах молоді і спорту 

Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики 

19. Про міську цільову Програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 

засадах сімейної медицини на період до 2020 року.  

 Доповідач: С.М.Сопільняк –  головний лікар КО«Бурштинська центральна міська 

лікарня»  

 Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики 

20. Про міську цільову Програму “Репродуктивне здоров’я населення м.Бурштин” на 

період до 2020 року. 

 Доповідач: С.М.Сопільняк –  головний лікар КО«Бурштинська центральна міська 

лікарня»  

 Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики 

21. Про затвердження « Програма розвитку освіти міста Бурштина на 2016 рік» .  



 9 

 Доповідач: М.О.Тутка –  начальник відділу освіти і науки 

 Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики 

22. Про програму підтримки газети “Бурштинський вісник”. 

Доповідач: В.В.Капусняк –  головний редактор КП «Редакція газети « Бурштинський 

вісник» 

Співдоповідач: І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики 

23. Про внесення змін п.5 та п.5.1 рішення міської ради № 13.8/49-15 від 

26.01.2015р.«Про затвердження проектів щодо відведення земельних ділянок з 

передачею у власність. 

Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 

24. Про затвердження технічної документації щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі на місцевості м. Бурштин по вул. Шухевича 5  . 

Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології.     

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель та споруд  (присадибних ділянок), ведення 

садівництва, будівництва індивідуальних авто гаражів.  

      Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 

26. Про затвердження актів узгодження зовнішніх меж земельних ділянок із 

суміжними землекористувачами гр. Рудик І.Н.  від 24.11.2015р.,гр. Баран Є.М. від  

26.11.2015 р. .  

Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 

27. Про затвердження проектів щодо відведення земельних ділянок з передачею у 

власність . 

Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 
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28. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (взамін сертифікату) на право 

на земельну частку пай.  

Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 

29.  Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок під 

будівництво та обслуговування житлового будинку,господарських будівель та 

споруд з передачею у власність.  

      Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 

30. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок під 

особисте селянське господарство з передачею у власність. 

Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 

31. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок під 

будівництво та обслуговування індивідуальних авто гаражів з передачею у 

власність із земель запасу міської ради. 

Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 

32. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок), ведення садівництва, будівництва індивідуальних авто гаражів.  

Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 

33. Про поставлення на чергу під будівництво індивідуального житла та автогаражів . 

Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 

34. Про поставлення на чергу для отримання земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства. 

      Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 
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Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології.  

35. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок.   

Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 

36. Про надання попереднього погодження на продаж земельної ділянки  .  

Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 

37. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

приватному підприємцю Головінському Роману Богдановичу  . 

Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 

38. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

      приватному підприємцю Карпінській Світлані Зіновіївні . 

Доповідач: О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу 

Співдоповідач: І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології. 

39. Депутатські запити (І.Я.Дашевич ,І.О.Дулик ,Т.М.Сенчина). 

 

40. Різне. 

 Голосували: 

                        «за»               - 25 

           «проти»         -  0  

                       «утрим.»        -  0  

СЛУХАЛИ: 

1.Про внесення змін до міського бюджету 2015 року. 

ДОПОВІДАВ: 

О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з  

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 01/04-15 додається/. 

Голосували: 

                       «за»               - одноголосно  

СЛУХАЛИ: 

2.Про внесення змін до міського бюджету 2015 року. 
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ДОПОВІДАВ: 

О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з  

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 02/04-15 додається/. 

Голосували: 

                       «за»               - одноголосно  

СЛУХАЛИ: 

3. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської ради 

ДОПОВІДАВ: 

О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з  

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 03/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               - 24 

           «проти»         -  0  

                       «утрим.»        -  1  

СЛУХАЛИ: 

4. Про міський бюджет на 2016 рік . 

ДОПОВІДАВ: 

О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з  

проектом рішення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова,про доцільність прийняття бюджету на 2016 рік. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради,про зменшення субвенції на 16 млн.грн. та 

виділення цих коштів з місцевого бюджету,що зменшує суму коштів на розвиток 

міста;про акцизний збір;про реверсне вилучення до обласного бюджету. 

І.О.Дулик – депутат міської ради,про недостатність коштів на розвиток міста та 

запропонував не приймати бюджет на 2016 рік. 

В.Л.Рик – депутат міської ради,про роботу депутатської комісії на бюджетом 2016 

рокут та запропонував прийняти бюджет. 

В.Є.Василик – депутат міської ради,про кошти на відшкодування боргів. 

ВИРІШИЛИ:надати право виступити  голові ради ветеранів АТО В.М.Вільчику.  

Голосували: 

                        «за»               -  одноголосно. 

ВИСТУПИЛИ: 
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В.М.Вільчик - голова ради ветеранів АТО ,про заборгованість  міського бюджету 

перед учасниками АТО;про закладення коштів в міський бюджет на виплати учасникам 

АТО та членам їх сімей. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 04/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               - 24 

           «проти»         -  0  

                       «утрим.»        -  1  

ВИСТУПИЛИ: 

Л.І.Горват – депутат міської ради,про бюджет розвитку;про благоустрій навколо об’єктів 

підприємців;про акумуляцію коштів. 

Примітка.Депутат міської ради М.В.Шкарпович покинув зал засідань. 

СЛУХАЛИ: 

5. Про утворення комітету з конкурсних торгів Бурштинської міської ради. 

ДОПОВІДАВ: 

М.С. Назар – начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила 

присутніх з  проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 05/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               - одноголосно 

 

 СЛУХАЛИ: 

6. Про проект Стратегії розвитку міста Бурштин до 2020 року. 

ДОПОВІДАВ: 

М.С. Назар – начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила 

присутніх з  проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова,про роботу компанії ДТЕК на благо міста,про проект 

розвитку центру надання адміністративних послуг ,про вибір кількох глобальних 

проектів,про ефективність та раціональність використання коштів компанії. 

ВИРІШИЛИ:проект  рішення  № 06/04-15 взяти за основу. 

Голосували: 

                        «за»               - одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

А.1.1. Розробити довгострокову програму  комплексних послідовних  дій  по  залученню 

стратегічних інвестицій у місто. 
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ДОПОВІДАВ: 

М.С. Назар – начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила 

присутніх з  пропозиціями до схвалення проекту Стратегії розвитку міста Бурштин до 

2020 року. 

ВИРІШИЛИ: А.1.1. Розробити довгострокову програму  комплексних послідовних  дій  

по  залученню стратегічних інвестицій у місто. 

Голосували: 

                        «за»               - одноголосно  

СЛУХАЛИ: 

А.1.2. Створити у структурі міськвиконкому  під керівництвом заступника голови  

напрямок по роботі із  інвесторами  та  налагодити систему роботи по залученню 

стратегічних інвестицій у місто.  

ДОПОВІДАВ: 

М.С. Назар – начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила 

присутніх з  пропозиціями до схвалення проекту Стратегії розвитку міста Бурштин до 

2020 року. 

           ВИРІШИЛИ:  

А.1.2. Створити у структурі міськвиконкому  під керівництвом заступника голови  

напрямок по роботі із  інвесторами  та  налагодити систему роботи по залученню 

стратегічних інвестицій у місто ( без створення додаткової штатної одиниці заступника 

міського голови). 

Голосували: 

                        «за»               - одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

А.2.1. Створити  базу  бізнес орієнтованої інформації для  бізнесу (нормативно - 

правова база, консультації, виставки, партнери, тощо) та забезпечити простий і відкритий 

доступ до неї (сайт, електрон пакет, тощо) 

ДОПОВІДАВ: 

М.С. Назар – начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила 

присутніх з  пропозиціями до схвалення проекту Стратегії розвитку міста Бурштин до 

2020 року. 

          ВИРІШИЛИ: 
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А.2.1. Створити  базу  бізнес орієнтованої інформації для  бізнесу (нормативно - 

правова база, консультації, виставки, партнери, тощо) та забезпечити простий і відкритий 

доступ до неї (сайт, електрон пакет, тощо) 

            Голосували: 

                        «за»               - одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 

А.2.2. Виконати дослідження та розробити  доступну для громади «карту місцевих 

ресурсів та можливостей їх використання для започаткування  нових сфер бізнесу. 

Інформацію розмістити на сайті місцевої влади та оприлюднити  у ЗМІ. 

 ДОПОВІДАВ: 

М.С. Назар – начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила 

присутніх з  пропозиціями до схвалення проекту Стратегії розвитку міста Бурштин до 

2020 року. 

          ВИРІШИЛИ: 

А.2.2. Виконати дослідження та розробити  доступну для громади «карту місцевих 

ресурсів та можливостей їх використання для започаткування нових сфер бізнесу. 

Інформацію розмістити на сайті місцевої влади та оприлюднити  у ЗМІ. 

          Голосували: 

                        «за»               - одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

А.2.3. Розробити довгострокову програму підтримки малого бізнесу та комунікації і 

співпраці з підприємництвом.  

 ДОПОВІДАВ: 

М.С. Назар – начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила 

присутніх з  пропозиціями до схвалення проекту Стратегії розвитку міста Бурштин до 

2020 року. 

          ВИРІШИЛИ: 

А.2.3. Розробити довгострокову програму підтримки малого бізнесу та комунікації і 

співпраці з підприємництвом.         

          Голосували: 

                        «за»               - одноголосно 
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СЛУХАЛИ: 

А.2.4. Розробити та запровадити програму  просвітництва для молоді з метою 

адаптації її до ринкових умов.  

ДОПОВІДАВ: 

М.С. Назар – начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила 

присутніх з  пропозиціями до схвалення проекту Стратегії розвитку міста Бурштин до 

2020 року. 

          ВИРІШИЛИ: 

А.2.4. Розробити та запровадити програму  просвітництва для молоді з метою адаптації її 

до ринкових умов . 

          Голосували: 

                        «за»               - одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

Б 1.4. Обладнати найбільш важливі об’єкти лічильниками.  

ДОПОВІДАВ: 

М.С. Назар – начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила 

присутніх з  пропозиціями до схвалення проекту Стратегії розвитку міста Бурштин до 

2020 року. 

          ВИРІШИЛИ: 

Б 1.4. Обладнати всі об’єкти бюджетної сфери лічильниками. 

         Голосували: 

                        «за»               - одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

Б 1.5. Провести чергову кампанію по створен  ОСББ  з висвітленням переваг  їх 

створення та успішного досвіду в інших громадах.  

ДОПОВІДАВ: 

М.С. Назар – начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила 

присутніх з  пропозиціями до схвалення проекту Стратегії розвитку міста Бурштин до 

2020 року. 

          ВИРІШИЛИ: 

Б 1.5. Провести чергову кампанію по створен  ОСББ  з висвітленням переваг  їх 

створення та успішного досвіду в інших громадах.  

Голосували: 
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                        «за»               - 21 

           «проти»         -  2  

                       «утрим.»        -  1  

СЛУХАЛИ: 

Б 2.1.  Зробити  утеплення адміністративних будинків  (пропозиція 1 - С.Стрільців,4 

 пропозиція 2 - С.Стрільців,12 (житловий буд). 

ДОПОВІДАВ: 

М.С. Назар – начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила 

присутніх з  пропозиціями до схвалення проекту Стратегії розвитку міста Бурштин до 

2020 року. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Є.Василик – депутат міської ради ,про інвестиційні зобов’язання підприємця 

О.С.Іваськів по адміністративному будинку по вул..Січових стрільців ,4. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради ,з пропозиціє зробити утеплення 

адміністративного будинку по вул.Січових стрільців ,4. 

Голосували: 

                        «за»               - 1 

           «проти»         -  3  

                       «утрим.»        -  20  

Пропозиція депутата І.В.Прокопіва не підтримана, оскільки не набрала 

відповідної кількості голосів від загального складу ради. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький – депутат міської ради ,з пропозиціє зробити утеплення одного з 

адміністративних будинків. 

          ВИРІШИЛИ: 

Б 2.1.  Зробити  утеплення  одного із адміністративних будинків. 

Голосували: 

                        «за»               -  23 

           «проти»         -  0  

                       «утрим.»        -  1  

СЛУХАЛИ: 

Б 2.2.  Зробити заміну вікон у визначених об’єктах. 

ДОПОВІДАВ: 

М.С. Назар – начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила 

присутніх з  пропозиціями до схвалення проекту Стратегії розвитку міста Бурштин до 

2020 року. 
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          ВИРІШИЛИ: 

Б 2.2.  Зробити заміну вікон в комунальних закладах.  

          Голосували: 

                        «за»               - одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

Б 2.3.  

 2. Виконати комплекс робіт  по капітальному  ремонту тепломереж та реконструкції 

системи опалення в місцях найбільших  втрат енергії на основі виконаного аудиту. 

1. Розробка ПКД на капітальний ремонт  тепломереж, державна експертиза.  

ДОПОВІДАВ: 

М.С. Назар – начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила 

присутніх з  пропозиціями до схвалення проекту Стратегії розвитку міста Бурштин до 

2020 року. 

          ВИРІШИЛИ: 

Б 2.3.  

1. Розробка ПКД на капітальний ремонт  тепломереж, державна експертиза. 

 2. Виконати комплекс робіт  по капітальному  ремонту тепломереж та реконструкції 

системи опалення в місцях найбільших  втрат енергії на основі виконаного аудиту. 

         Голосували: 

                        «за»               - одноголосно 

          СЛУХАЛИ: 

Г 1.6. Придбати музичні інструменти для дитячої музичної школи та клубу с.Вигівка                             

ДОПОВІДАВ: 

М.С. Назар – начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила 

присутніх з  пропозиціями до схвалення проекту Стратегії розвитку міста Бурштин до 

2020 року. 

ВИРІШИЛИ: 

Г 1.6. Придбати музичні інструменти для дитячої музичної школи та клубу с.Вигівка. 
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         Голосували: 

                        «за»               - одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

Г 1.8 Запровадження електронного документообігу у сфері обслуговуваня депутатів та 

виконкому м/ради (придбання планшетів (25 +10), придбання Wi-Fi роутера) . 

ДОПОВІДАВ: 

М.С. Назар – начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила 

присутніх з  пропозиціями до схвалення проекту Стратегії розвитку міста Бурштин до 

2020 року. 

          ВИРІШИЛИ: 

Г 1.8 Запровадження електронного документообігу у сфері обслуговування  депутатів 

та виконкому м/ради (придбання планшетів (25 +10), придбання Wi-Fi роутера, різографа) . 

         Голосували: 

                        «за»               - одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

Г 1.9 Створення умов для розвитку ЦНАП та громадських ініціатив по 

вул.С.Стрільців,18 в м.Бурштин . 

 

ДОПОВІДАВ: 

М.С. Назар – начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила 

присутніх з  пропозиціями до схвалення проекту Стратегії розвитку міста Бурштин до 

2020 року. 

          ВИРІШИЛИ: 

Г 1.9 Створення умов для розвитку ЦНАП та громадських ініціатив по 

вул.С.Стрільців,18 в м.Бурштин . 

Голосували: 

                        «за»               -  22 

           «проти»         -  0  

                       «утрим.»        -  2  

СЛУХАЛИ: 

Г 2.1. Міський конкурс міні-проектів “Місто своїми руками”. 

ДОПОВІДАВ: 

М.С. Назар – начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила 

присутніх з  пропозиціями до схвалення проекту Стратегії розвитку міста Бурштин до 

2020 року. 



 20 

          ВИРІШИЛИ: 

Г 2.1. Міський конкурс міні-проектів “Місто своїми руками”(визначити пріоритетні 

напрямки конкурсу). 

Голосували: 

                        «за»               -  23 

           «проти»         -  0  

                       «утрим.»        -  1  

СЛУХАЛИ: 

Г.2.4. Провести комплекс заходів на підтримку процесів створення та розвитку ОТГ.                

ДОПОВІДАВ: 

М.С. Назар – начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила 

присутніх з  пропозиціями до схвалення проекту Стратегії розвитку міста Бурштин до 

2020 року. 

          ВИРІШИЛИ: 

Г.2.4. Провести комплекс заходів на підтримку процесів створення та розвитку ОТГ.              

Голосували: 

                        «за»               -  2 

                       «проти»         -  0  

                       «утрим.»        -  2  

СЛУХАЛИ: 

Д.2.2. Опрацювати питання пошуку території під будівництво сміттєпереробного  

комплексу. 

ДОПОВІДАВ: 

М.С. Назар – начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила 

присутніх з  пропозиціями до схвалення проекту Стратегії розвитку міста Бурштин до 

2020 року. 

          ВИРІШИЛИ: 

Д.2.2. Опрацювати питання пошуку території під будівництво сміттєпереробного  комплексу 

за межами міста. 

Голосували: 

                        «за»               -  22 

           «проти»         -  0  

                       «утрим.»        -  2  

 



 21 

ВИРІШИЛИ:  рішення прийняти в цілому  / рішення  № 06/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»  - одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

7. Про громадську раду при Бурштинській міській раді  . 

    ДОПОВІДАВ: 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, яка ознайомив присутніх з  проектом 

рішення ,пропозиціями комісій та погоджувальної ради. 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.І.Горват – депутат міської ради ,про встановлення порядку подання та  обрання 

кандидатур до складу громадської ради. 

І.М.Мазур – депутат міської ради ,про доцільність створення громадської ради. 

ВИРІШИЛИ:надати право виступити представнику АМЕР  Ірині Максимовій.  

Голосували: 

                        «за»     -    одноголосно. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

І.Ю.Максимова – представник АМЕР,про неможливість спочатку  проведення 

установчих зборів ,а потім затвердження положення;про проведення засідання  

ініціативної групи та існування протоколу засідання. 

Б.Б.Рибчук- секретар міської ради,про доцільність залучення громадськості до 

роботи ініціативної групи та незаконність  проведеного засідання ініціативної групи. 

І.О.Дулик  – депутат міської ради ,про роботу ініціативної групи та залучення 

представників громадських інститутів. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 07/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               - 23 

           «проти»         -  0  

                       «утрим.»        -  1  

СЛУХАЛИ: 

8. Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду електронних 

петицій. 

ДОПОВІДАВ: 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, яка ознайомив присутніх з  проектом 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 
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ВИРІШИЛИ: / рішення  № 08/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               - одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

9. Про розгляд звернення КО ФСТ «Україна» «Про надання згоди на передачу у 

власність територіальної громади міста Бурштин та села Вигівка 

Бурштинської дитячо-юнацької спортивної школи». 

ДОПОВІДАВ: 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, яка ознайомив присутніх з  проектом 

рішення ,пропозиціями комісій та погоджувальної ради. 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.Р.Івасюк  – депутат міської ради ,з пропозицією  надати згоду на передачу. 

Р.О.Джура – міський голова,про перспективи створення ДЮСШ в місті. 

І.З.Карвацький  – депутат міської ради ,про підтримку створення ДЮСШ в місті, 

запропонував опрацювати питання передачі веслувальної школи громаді міста та закликав 

відмовити в наданні згоди.  

Л.І.Горват  – депутат міської ради ,про підтримку проекту рішення з надання згоди 

на передачу. 

ВИРІШИЛИ:надати право виступити В.Маковію – директору Бурштинської 

ДЮСШ.  

                       «за»               -  одноголосно. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Маковій – директору Бурштинської ДЮСШ, про доцільність прийняття бази у 

власність громади міста. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 09/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               - 15  

           «проти»         -  1  

                       «утрим.»        -  8  

СЛУХАЛИ: 

10. Про затвердження міської цільової Програми соціального захисту і підтримки дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, 

 попередження  дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки .  

ДОПОВІДАВ: 

І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики,яка ознайомила з 

Програмою та проектом рішення.  

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 10/04-15 додається/. 
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Голосували: 

                        «за»               - одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

11. Про схвалення Програми соціальної підтримки сімей військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів, які брали або беруть участь в 

Антитерористичній операції в східних областях України. 

ДОПОВІДАВ: 

І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики,яка ознайомила з 

Програмою та проектом рішення .  

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 11/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               - одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

12. Про Програму соціальної підтримки окремих категорій громадян на 2016 р. 

ДОПОВІДАВ: 

І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики,яка ознайомила з 

Програмою та проектом рішення.  

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 12/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               - одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

13. Про Програму соціальної підтримки пільгових категорій громадян м.Бурштина 

та с.Вигівка   

ДОПОВІДАВ: 

І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики,яка ознайомила з 

Програмою та проектом рішення.  

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 13/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               - одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

14. Про Програму фінансової підтримки ГО товариство молодих інвалідів та їх батьків 

«Довір’я» м. Бурштин на 2016 р. 

   

ДОПОВІДАВ: 

І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики,яка ознайомила з 

Програмою та проектом рішення .  

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 14/04-15 додається/. 
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Голосували: 

                        «за»               - одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

15. Про затвердження Програми надання допомоги політв’язням та репресованим на        

2016 р.  

ДОПОВІДАВ: 

І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики,яка ознайомила з 

Програмою та проектом рішення.  

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 15/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               - одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

16. Про затвердження міської Програми розвитку молодіжної політики, оздоровлення і 

відпочинку дітей та учнівської молоді в м.Бурштин та с.Вигівка на 2016 рік. 

ДОПОВІДАВ: 

І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики,яка ознайомила з 

Програмою та проектом рішення .  

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 16/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               - одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

17. Про затвердження міської Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

м.Бурштин та с.Вигівка на 2016 рік. 

ДОПОВІДАВ: 

І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики,яка ознайомила з 

Програмою та проектом рішення  .  

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 17/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               - одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

18. Про Програму «Авіамоделізм- творчий розвиток дитини»  . 

      ДОПОВІДАВ: 

І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики,яка ознайомила з 

Програмою та проектом рішення.  

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 18/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               - одноголосно   
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СЛУХАЛИ: 

19. Про міську цільову Програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 

засадах сімейної медицини на період до 2020 року.  

       ДОПОВІДАВ: 

І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики,яка ознайомила з 

Програмою та проектом рішення .  

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 19/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               - 23 

           «проти»         -  0  

                       «утрим.»        -  1  

СЛУХАЛИ: 

20. Про міську цільову Програму “Репродуктивне здоров’я населення м.Бурштин” на 

період до 2020 року. 

       ДОПОВІДАВ: 

І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики,яка ознайомила з 

Програмою та проектом рішення.  

ВИСТУПИЛИ: 

В.Є.Василик – депутат міської ради,з пропозицією доповнити назву Програми  

«с.Вигівка» 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 20/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               - одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

21.  Про затвердження « Програма розвитку освіти міста Бурштина на 2016 рік» .  

   ДОПОВІДАВ: 

І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики,яка ознайомила з 

Програмою та проектом рішення . 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Є.Василик – депутат міської ради,з пропозицією доповнити назву Програми  

«с.Вигівка».  

 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 21/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               -  одноголосно    

СЛУХАЛИ: 

22. Про програму підтримки газети “Бурштинський вісник”. 
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   ДОПОВІДАВ: 

І.М.Мазур - голова комісії з питань гуманітарної політики,яка ознайомила з 

Програмою та проектом рішення .  

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради,з пропозицією заслухати звіт редакції газети 

“Бурштинський вісник” за 2015 рік.  

 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 22/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               -  одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

23. Про внесення змін п.5 та п.5.1 рішення міської ради № 13.8/49-15 від 

26.01.2015р.«Про затвердження проектів щодо відведення земельних ділянок з 

передачею у власність. 

   ДОПОВІДАВ: 

О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу,яка ознайомила  з 

проектом рішення .  

 ВИРІШИЛИ: / рішення  № 23/04-15 додається/. 

 Голосували: 

                        «за»               -  одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

24. Про затвердження технічної документації щодо встановлення ( відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі на місцевості м. Бурштин по вул. Шухевича 5  . 

    ДОПОВІДАВ: 

О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу,яка ознайомила  з 

проектом рішення .  

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 24/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               -  одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель та споруд (присадибних ділянок), ведення 

садівництва, будівництва індивідуальних авто гаражів.  

 

 



 27 

   ДОПОВІДАВ: 

О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу,яка ознайомила  з 

проектом рішення .  

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 25/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               -  одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

26. Про затвердження актів узгодження зовнішніх меж земельних ділянок із 

суміжними землекористувачами гр. Рудик І.Н.  від 24.11.2015р.,гр. Баран Є.М. від  

26.11.2015 р. .  

  ДОПОВІДАВ: 

О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу,яка ознайомила  з 

проектом рішення .  

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 26/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               -  одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

27. Про затвердження проектів щодо відведення земельних ділянок з передачею у 

власність . 

   ДОПОВІДАВ: 

О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу,яка ознайомила з  

проектом рішення .  

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 27/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               -  одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

28. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (взамін сертифікату) на право на 

земельну частку пай.  

   

   ДОПОВІДАВ: 

О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу,яка ознайомила з  

проектом рішення .  

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 28/04-15 додається/. 

Голосували: 
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                        «за»               -  одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

29. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок під 

будівництво та обслуговування житлового будинку,господарських будівель та 

споруд з передачею у власність.  

   ДОПОВІДАВ: 

О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу,яка ознайомила  з 

проектом рішення .  

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 29/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               -  одноголосно 

Примітка.Депутат міської ради М.В.Шкарпович присутній в залі засідань. 

СЛУХАЛИ: 

30. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок під 

особисте селянське господарство з передачею у власність. 

   ДОПОВІДАВ: 

О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу,яка ознайомила  з 

проектом рішення та пропозицією земельної комісії по п.3 .  

         ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький – депутат міської ради,з пропозицією прийняти проект рішення без 

змін оскільки документи по п.3  були доопрацьовані комісією і зауважень немає.  

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 30/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               - 24 

           «проти»         -  0  

                       «утрим.»        -  1  

Примітка.Депутат міської ради Л.І.Петровська  покинула зал засідань. 

СЛУХАЛИ: 

Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок під будівництво 

та обслуговування індивідуальних авто гаражів з передачею у власність із земель запасу 

міської ради. 

 ДОПОВІДАВ: 

О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу,яка ознайомила  з 

проектом рішення .  
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      ВИРІШИЛИ: / рішення  № 31/04-15 додається/. 

      Голосували: 

                        «за»               - 23 

           «проти»         -  0  

                       «утрим.»        -  1  

       СЛУХАЛИ: 

31. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок), ведення садівництва, будівництва індивідуальних авто гаражів.  

 ДОПОВІДАВ: 

О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу,яка ознайомила  з 

проектом рішення .  

      ВИРІШИЛИ: / рішення  № 32/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               - 23 

           «проти»         -  0  

                       «утрим.»        -  0  

       СЛУХАЛИ: 

32. Про поставлення на чергу під будівництво індивідуального житла та авто гаражів . 

 ДОПОВІДАВ: 

О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу,яка ознайомила з  

проектом рішення .  

       ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про наявність транспортних засобів у заявників. 

      ВИРІШИЛИ: / рішення  № 33/04-15 додається/. 

                 Голосували:    «за»     - одноголосно 

Примітка.Депутат міської ради Л.І.Петровська  присутня в залі засідань. 

    СЛУХАЛИ: 

33. Про поставлення на чергу для отримання земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства. 

 ДОПОВІДАВ: 

О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу,яка ознайомила  з 

проектом рішення .  
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ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, з пропозицією провести інвентаризацію земель. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради,про взяття під контроль земельно - екологічним  

відділом питання виділення земельної ділянки під пасіку. 

Примітка. 

Доручити: 

1. Земельно-екологічному відділу (В.М.Копаниця ) підготовити  інформаційний звіт 

по виділених земельних ділянках для ведення особистого селянського господарства 

в м.Бурштин  та с.Вигівка  за період 2015 року. 

2. Виконавчому апарату міської ради (В.Р.Гулик) підготувати  інформаційну довідку 

по індивідуальній забудові ( кількість людей на черзі ,пільгова черга,кількість 

виділених земельних ділянок за період 2015 року). 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 34/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               - 22 

           «проти»         -  3  

                       «утрим.»        -  0  

СЛУХАЛИ: 

34. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок.   

 ДОПОВІДАВ: 

О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу,яка ознайомила  з 

проектом рішення .  

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик – депутат міської ради,про встановленні коефіцієнти. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 35/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               -  одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

36. Про надання попереднього погодження на продаж земельної ділянки   

   ДОПОВІДАВ: 

О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу,яка ознайомила  з 

проектом рішення .  

ВИСТУПИЛИ: 
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Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про ретельність розгляду питань пов’язаних із 

землями комерційного призначення. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 36/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               - 17 

           «проти»         -  0  

                       «утрим.»        -  8  

СЛУХАЛИ: 

37. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

приватному підприємцю Головінському Роману Богдановичу   

   ДОПОВІДАВ: 

О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу,яка ознайомила  з 

проектом рішення .  

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова,з пропозицією підтримати проект рішення. 

   ВИРІШИЛИ:надати право виступити приватному підприємцю Головінському Ігорю 

Богдановичу  . 

Голосували: 

                        «за»               -  одноголосно. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.Б.Головінський –  приватний підприємець,про готовність співпрацювати з 

мешканцями будинку № 8 по вул.Калуська та міською владою. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 37/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               - 23 

           «проти»         -  0  

                       «утрим.»        -  2  

 

СЛУХАЛИ: 

38. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

      приватному підприємцю Карпінській Світлані Зіновіївні . 

         ДОПОВІДАВ: 

О.І.Драгун –  головний спеціаліст земельно-екологічного відділу,яка ознайомила  з 

проектом рішення  та процедурою проведення експертної оцінки.  
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ВИСТУПИЛИ: 

Л.І.Горват – депутат міської ради,про різницю між ставкою оренди та земельним 

податком . 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 38/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               - 22 

           «проти»         -  0  

                       «утрим.»        -  3  

СЛУХАЛИ: 

39. Депутатські запити (І.Я.Дашевич ,І.О.Дулик ,Т.М.Сенчина). 

ДОПОВІДАВ: 

Б.Б.Рибчук  –  секретар міської ради,який ознайомив з депутатським запитом 

І.Я.Дашевича (додається) .  

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, з пропозицією провести інвентаризацію земель. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 39.1/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        Голосували: 

                        «за»               -  одноголосно. 

ДОПОВІДАВ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради,який ознайомив з депутатським запитом (додається) . 

      ВИРІШИЛИ: / рішення  № 39.2/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               -  одноголосно. 

ДОПОВІДАВ: 

      І.О.Дулик – депутат міської ради,який ознайомив з депутатським запитом (додається).       

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 39.3/04-15 додається/. 

Голосували: 

                        «за»               - 23 

           «проти»         -  0  

                       «утрим.»        -  2  

ДОПОВІДАВ: 

    Т.М.Сенчина – депутат міської ради,яка ознайомила з депутатським 

запитом(додається). 

       ВИРІШИЛИ: / рішення  № 39.4/04-15 додається/. 
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Голосували: 

                        «за»               - 24 

           «проти»         -  0  

                       «утрим.»        -  1  

СЛУХАЛИ: 

40. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук  –  секретар міської ради, який ознайомив з листами Галицької районної 

ради від 22.12.2015 р.№ 01-13/331,від  22.12.2015 р.№ 01-13/332 (додаються). 

В.Л.Рик – депутат міської ради,про неможливість передбачити субвенції в міському 

бюджеті 2016 року. 

Р.О.Джура – міський голова,про проблеми фінансування та існування  музеїв , 

центру соціально – психологічної реабілітації для дітей з функціональним обмеженням 

«Довір’я» ,Бурштинського  МНВК , які знаходяться на території міста. 

С.М.Сопільняк – головний лікар  КО « Бурштинська центральна міська лікарня »,про 

недовіру пропозиції Галицької  районної ради щодо субвенції ;та її 

необ’єктивності;закликав відмінити розпорядження ,яким забороняється обслуговування 

жителів навколишніх  сіл;питання фінансування інфекційного відділення;про опікунську 

раду КО « Бурштинська центральна міська лікарня » та закликав політичні партії та 

громадські організації надати своїх представників до цієї структури. 

В.Є.Василик – депутат міської ради,про текст звернення сільських рад до Галицької 

районної ради щодо обслуговування мешканців сіл КО « Бурштинська центральна міська 

лікарня » 

І.О.Дулик – депутат міської ради,про недостатнє освітлення ялинки в старій частині 

міста;про відключення світла у будинку № 75 А по вул.С.Бандери; про туалети в 

центральній частині міста. 

Р.Шпирка – мешканець будинку № 20 вул.Січових стрільців,про приватизацію 

підвального приміщення .(додається). 

Ю.Є.Кухарський –  приватний підприємець,про функціонування підвального приміщення 

, вимоги до КП «Житловик» та шляхи виходу із ситуації . 

В.Л.Рик – депутат міської ради,запропонував укласти мирову угоду. 

Р.О.Джура – міський голова,про анонімки в адресу депутата по в/о № 26 Р.В.Дидика. 

 

 

Міський голова                                                   Роксолана Джура 


