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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

 восьмої позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

Від  04 березня 2016 року. м. Бурштин 

 

Початок:15.30 

Закінчення :17.00 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       20 депутатів міської ради /список додається /. 

– представники трудового колективу Бурштинського МНВК,політичних 

партій, громадських об’єднань, ЗМІ . 

Відсутні на сесії  – 5 депутатів міської ради  ( І.Я.Дашевич, І.М.Мазур, Л.І.Петровська, 

В.Л.Рик,  К.М.Соронович, Т.М.Сенчина). 

СЛУХАЛИ: Р.О.Джура - міський голова, яка ознайомила з проектом порядку  

денного  восьмої  позачергової  сесії  Бурштнської міської ради сьомого скликання: 

1. Про створення відділу державної реєстрації (речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень,юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань) виконавчого комітету Бурштинської міської ради.(проект № 111)  

                  Доповідач: В.Д.Данилюк - начальник юридичного відділу    

                            Співдоповідач: Л.І.Горват - голова комісії з питань законності та етики  

2.  Про створення сектору  реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця 

проживання фізичних осіб за місцем проживання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради. (проект № 118) 

                  Доповідач: В.Д.Данилюк - начальник юридичного відділу   

                           Співдоповідач: Л.І.Горват - голова комісії з питань законності та етики  

3. Про створення  Бурштинського міжшкільного  навчально-виробничого комбінату 

відділу  освіти та науки Бурштинської міської ради. (проект №129) 

                    Доповідач: Р.О.Джура – міський     голова 

4. Про внесення змін до міського бюджету м.Бурштин на 2016 рік.( проект № 128 ) 
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                    Доповідач: О.І. Петровська –  начальник фінансового відділу 

5. Депутатські запити . (В.Є.Василик, Л.І.Горват, Л.Р. Івасюк ). 

6. Різне. 

   ВИРІШИЛИ:    

Затвердити  порядок  денний  восьмої позачергової сесії Бурштнської міської ради 

сьомого скликання в цілому: 

1. Про створення відділу державної реєстрації (речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень,юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань) виконавчого комітету Бурштинської міської ради.  

                  Доповідач: В.Д.Данилюк - начальник юридичного відділу    

                            Співдоповідач: Л.І.Горват - голова комісії з питань законності та етики  

2.  Про створення сектору  реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця 

проживання фізичних осіб за місцем проживання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради.  

                  Доповідач: В.Д.Данилюк - начальник юридичного відділу   

                           Співдоповідач: Л.І.Горват - голова комісії з питань законності та етики  

3. Про створення  Бурштинського міжшкільного  навчально-виробничого комбінату 

відділу  освіти та науки Бурштинської міської ради.  

                    Доповідач: Р.О.Джура – міський     голова 

4. Про внесення змін до міського бюджету м.Бурштин на 2016 рік. 

                    Доповідач: О.І. Петровська –  начальник фінансового відділу 

5. Депутатські запити  (В.Є.Василик, Л.І.Горват, Л.Р.Івасюк ) 

6. Різне. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  одноголосно  

СЛУХАЛИ: 

1.  Про створення відділу державної реєстрації (речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень,юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань) виконавчого комітету Бурштинської міської ради. 

ДОПОВІДАВ: 
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В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, який ознайомив присутніх з       

проектом рішення та технічними поправками до п.1,2 проекту рішення та 

Положення . 

СПІВДОПОВІДАВ: 

Л.І.Горват - голова комісії з питань законності та етики, запропонував підтримати 

проект рішення та Положення про відділ державної реєстрації (речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень,юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань) виконавчого комітету Бурштинської міської ради з 

технічними поправками. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Є.Василик – депутат міської ради,про передачу справ по  державній реєстрації з 

Галицької РДА у виконавчий комітет Бурштинської міської ради.   

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 01/08-16 додається/. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

              2.  Про створення сектору  реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації 

місця проживання фізичних осіб за місцем проживання  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради. 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення та технічними поправками до  Положення . 

СПІВДОПОВІДАВ: 

Л.І.Горват - голова комісії з питань законності та етики, запропонував підтримати 

проект рішення та Положення сектору  реєстрації місця проживання та зняття з 

реєстрації місця проживання фізичних осіб за місцем проживання  виконавчого 

комітету Бурштинської міської ради з технічними поправками. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 02/08-16 додається/. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  одноголосно 

                  Примітка.Депутат міської ради В.В.Бублінський   покинув зал засідань. 

СЛУХАЛИ: 

3.Про створення  Бурштинського міжшкільного  навчально-виробничого 

комбінату відділу  освіти та науки Бурштинської міської ради.  
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        ДОПОВІДАВ: 

Р.О.Джура – міський     голова, яка  ознайомила  присутніх з рішенням  третьої 

сесії Галицької районної ради від  19 лютого 2016 року (додається),поданням 

дирекції Бурштинського МНВК (додається)  та      проектом рішення.  

ВИСТУПИЛИ: 

М.В.Шкарпович – депутат міської ради про юридичну особу МНВК,про право 

звернутися у суд при не виконанні передачі  Галицькою РДА. 

Л.І.Горват  – депутат міської ради, про дійсність ліцензії МНВК. 

В.Є.Василик  – депутат міської ради, про обсяги фінансування МНВК  з бюджету 

міста та району. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про підтримку проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 03/08-16 додається/. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

              4.Про внесення змін до міського бюджету м.Бурштин на 2016 рік. 

                    Доповідач: О.І. Петровська –  начальник фінансового відділу 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 04/08-16 додається/. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

5. Депутатські запити . 

ДОПОВІДАВ: 

В.Є.Василик  –  депутат міської ради, який ознайомив з депутатським запитом 

(додається).         

 ВИРІШИЛИ: / рішення  № 5.1/08 - 16 додається/. 
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 Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  17 

              «проти»        -  1  

                                 «утрим.»       -  2  

ДОПОВІДАВ: 

Л.І.Горват –  депутат міської ради, який ознайомив з депутатським запитом 

(додається).  

 СПІВДОПОВІДАВ: 

 Л.Р. Івасюк  –  депутат міської ради, яка доповнила депутатський запит.  

 ВИРІШИЛИ: / рішення  № 5.2/08 - 16 додається/. 

  Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за» -  одноголосно. 

СЛУХАЛИ: 

 6. Різне.     

 ВИСТУПИЛИ: 

Р.Я.Бардашевський –  депутат міської ради,про взяття на баланс тепломережі 

старої частини міста. 

 Р.О.Джура – міський голова,із зверненням до депутатів про надання пропозицій 

щодо реформування КП «Житловик». 

      

 

 Міський голова                                                  Роксолана Джура 


