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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

 Одинадцятої позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

Від  06 травня 2016 року. м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 12:20 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 
–       20 депутатів міської ради /список додається /. 

– представники політичних партій, громадських об’єднань, ЗМІ, депутат 

Івано-Франківської обласної ради, депутат Верховної Ради України. 

Відсутні на сесії  –  6 депутатів міської ради (В. Є. Василик, І. Р. Івасюк,                                  

В. В. Котів,  Л. І. Петровська, К. М. Соронович, А. І. Федорняк).  

СЛУХАЛИ:  Про порядок  денний  одинадцятої позачергової  сесії  Бурштинської міської 

ради сьомого скликання.  

ДОПОВІДАВ: 

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

одинадцятої позачергової  позачергової  сесії  Бурштинської міської ради сьомого 

скликання:  

1. Про повторний розгляд рішення  десятої сесії  Бурштинської міської ради  сьомого 

скликання від 22 квітня 2016 року № 43/10-16 «Про розгляд рішення №11/1-2015 

від 25 вересня 2015 року №58 «Про припинення порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції» Адміністративної колегії Івано-Франківсткого 

обласного територіального відділенняАнтимонопольного комітету України». 

Доповідач: Р. О. Джура - міський голова 

2. Про визнання рішення Бурштинської міської ради від 04.03.2016 № 03/08-16 «Про 

створення Бурштинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату відділу 

освіти і науки Бурштинської міської ради» таким, що втратило чинність. 

Доповідач: Н. Ю. Кицела – заступник міського голови 

3. Про прийом у власність та на фінансування з бюджету міської ради Бурштинського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату. 

Доповідач: Н. Ю. Кицела – заступник міського голови 

4. Депутатські запити. 

5. Різне.  

ВИРІШИЛИ:   

            Затвердити  порядок  денний  одинадцятої позачергової сесії  Бурштинської 

міської ради сьомого скликання: 

 1. Про повторний розгляд рішення  десятої сесії  Бурштинської міської ради  сьомого 

скликання від 22 квітня 2016 року № 43/10-16 «Про розгляд рішення №11/1-2015 від 

25 вересня 2015 року №58 «Про припинення порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції» Адміністративної колегії Івано-Франківсткого обласного 

територіального відділенняАнтимонопольного комітету України». 
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Доповідач: Р. О. Джура - міський голова 

2. Про визнання рішення Бурштинської міської ради від 04.03.2016 № 03/08-16 «Про 

створення Бурштинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату відділу 

освіти і науки Бурштинської міської ради» таким, що втратило чинність. 

Доповідач: Н. Ю. Кицела – заступник міського голови 

3. Про прийом у власність та на фінансування з бюджету міської ради Бурштинського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату. 

Доповідач: Н. Ю. Кицела – заступник міського голови 

4. Депутатські запити (А. С. Процика, О. Т. Драбчука). 

5. Різне. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»               -  20 

              «проти»         -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

1. Про повторний розгляд рішення  десятої сесії  Бурштинської міської ради  сьомого 

скликання від 22 квітня 2016 року № 43/10-16 «Про розгляд рішення №11/1-2015 

від 25 вересня 2015 року №58 «Про припинення порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції» Адміністративної колегії Івано-Франківсткого 

обласного територіального відділенняАнтимонопольного комітету України». 

 

ДОПОВІДАВ: 

Р. О. Джура - міський голова, про результати розгляду даного питання на десятії сесії 

Бурштинської міської ради; про діяльність підприємців на території міста; про 

регуляторний акт по встановленню орендної ставки за землю; ознайомила із 

службовою запискою юридичного відділу та проектом рішення (додаються). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

І. О. Дулик – депутат міської ради, про можливість обговорення даного проекту 

рішення.  

В. Д. Данилюк – начальник юридичного відділу, про проект рішення та мотивацію 

написання службової записки. 

І. О. Дулик – депутат міської ради, про звернення підприємців до міського голови 

щодо встановлення ставки оренди 7 %, про зростання соціальних стандартів, про 

величину орендної ставки, про ціни на енергоносії та комунальні послуги, про 

перевиконання дохідної частини міського бюджету, про несплату земельного податку в 

повному обсязі ДТЕК Бурштинська ТЕС, ПАТ «Прикарпаттяобленерго», ПАТ «Івано-

Франківськгаз», про діяльність підприємців на підтримку різних верств населення міста. 

Т. М. Сенчина – депутат міської ради, про зміну відношення влади до підприємців; 

про нерозуміння депутатським корпусом проблем підприємців; про кількісний склад 

виконавчого апарату міської ради. 
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Р. О. Джура - міський голова, про кількісний склад виконавчого апарату міської 

ради; про заробітну плату міського голови; про прозорість роботи виконкому та ради; про 

благодійну допомогу дітям-сиротам до Великодніх свят; про заходи щодо ліквідації 

стихійної торгівлі в місті. 

В. Л. Рик – депутат міської ради, про проект рішення. 

А. С. Іваськів – депутат Івано-Франківської обласної ради, про декларування 

державою підтримки малого і середнього бізнесу; про складні умови утримання бізнесу 

підприємцями; про участь підприємців у громадському житті міста; про відношення влади 

до підприємців. 

Р. О. Джура - міський голова, про процедуру проведення голосування. 

М. В. Шкарпович – депутат міської ради, про адекватність прийняття рішення. 

Л. І. Горват - депутат міської ради, про підтримку проекту рішення. 

 І. Я. Дашевич – депутат міської ради, про підтримку проекту рішення. 

 

ВИРІШИЛИ: Проект № 222 / додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  8 

             «проти»        -  5  

                               «утрим.»       -  8 

Рішення депутатами не прийняте, оскільки не набрало дві третини голосів 

від загального складу ради. Загальний склад ради 26 депутатів. (Пункт 4 статті 59 ЗУ 

«Про місцеве самоврядування в Україні»). 

СЛУХАЛИ: 

2.  Про визнання рішення Бурштинської міської ради від 04.03.2016 № 03/08-16 «Про 

створення Бурштинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату відділу 

освіти і науки Бурштинської міської ради» таким, що втратило чинність. 

ДОПОВІДАВ: 

Н. Ю. Кицела – заступник міського голови,яка ознайомила з поданими матеріалами та 

проектом рішення.   

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення в цілому / рішення  № 01/11-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  21 

              «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

3. Про прийом у власність та на фінансування з бюджету міської ради Бурштинського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату. 

ДОПОВІДАВ: 

Н. Ю. Кицела – заступник міського голови,яка ознайомила з проектом рішення. 

 ВИСТУПИЛИ: 

В. Л. Рик – депутат міської ради, про величину фінансування з міського бюджету 

МНВК. 
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Р. О. Джура - міський голова, про  діяльність МНВК; про можливість 

фінансування закладу на суму 700 тис. грн.; про необхідність реформування МНВК. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 02/11-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                          «за»              -  19 

             «проти»        -  0  

                               «утрим.»       -  2  

ВИСТУПИЛИ: 

Я. П. Бартків – голова Галицької РДА, про ліцензованість Галицького МНВК; про 

підтримку діяльності Бурштинського МНВК та покращення його матеріально-технічної 

бази. 

І. Я. Дашевич – депутат міської ради, про транспортні засоби, які передаються 

Бурштинському МНВК. 

Я. П. Бартків – голова Галицької РДА, про передачу на баланс Бурштинського 

МНВК всієї наявної матеріально-технічної бази, крім двох пасажирських автобусів і 

легкового автомобіля ДЕО-Ланос. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Депутатські запити. 

ДОПОВІДАВ: 

 

А. С. Процик  –  депутат міської ради, про надання інформації щодо ремонту 

дороги заїзду до будинків № 3, 5, 7 вул. Енергетиків.  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 03.01/11 - 16 додається/. 

 Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  18 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

ДОПОВІДАВ: 

 

О. Т. Драбчук  –  депутат міської ради, про недотримання правил благоустрою 

керівництвом ТзОВ «Галичанка» по вул. Романа Шухевича, 11. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 03.02/11 - 16 додається/. 

 Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  18 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

 

СЛУХАЛИ: 
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5. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

М. В. Довбенко – депутат Верховної Ради України, про депутатську діяльність 

щодо фінансування доріг; про процес децентралізації. 

Р. О. Джура - міський голова, про готовність до створення об’єднаної 

територіальної громади з центром у місті Бурштин та проведення виборів; про можливість 

фінансування ремонту доріг, які проходять через місто; про міський бюджет 2016 року; 

про проект на ремонт дороги Бурштин-Калуш (1,2 км по території міста) та можливість 

співфінансування цих робіт з міського бюджету. 

М. В. Довбенко – депутат Верховної Ради України, про виконання робіт по ремонту 

дороги Бурштин-Калуш до кінця 2016 року. 

Р. О. Джура - міський голова, про фінансування та розвиток професійно-технічної 

освіти. 

А. С. Іваськів – депутат обласної ради, про можливість використання коштів 

Міністерства регіонального розвитку……. На будівництво водопроводу у селі Вигівка та 

адміністративного будинку для виконавчого апарату міської ради. 

М. В. Шкарпович – депутат міської ради , про проблеми стосовно реєстрації 

індустріального парку та залучення потенційних інвесторів. 

Р. О. Джура - міський голова, про необхідність змін у законодавстві щодо надання 

пільг учасникам АТО, які перебували у добровольчих батальйонах. 

В. Л. Рик - депутат міської ради, про встановлення тарифів на енергоносії. 

М. В. Довбенко – депутат Верховної Ради України, про тарифну політику уряду; 

про можливі зміни в системі призначення субсидій. 

І. З. Карвацький - депутат міської ради , про якість виконання робіт під час ремонту 

дороги Мукачеве-Львів; про лобіювання питання індустріального парку на рівні 

Міністерства регіонального розвитку; про необхідність змін у діючому законодавстві 

щодо екологічного податку. 

В. Р. Гулик – перший заступник міського голови, про дію Постанови КМУ №1147 

та необхідність надання роз’ ясень щодо її застосування. 
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Міський голова                                          Роксолана Джура 


