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 Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

 тринадцятої  позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

Від  06 червня 2016 року. м. Бурштин 

Початок:13:00 

Закінчення:16:00 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       18 депутатів міської ради /список додається /. 

– представники політичних партій, громадських об’єднань, ЗМІ /список 

додається /. 

Відсутні на сесії  – 8 депутатів міської ради (В.Є.Василик, Л.І.Горват, Л.І.Петровська, 

І.В.Прокопів , А.С.Процик , К.М.Соронович , М.Г.Тимошик, А.І.Федорняк ). 

СЛУХАЛИ:  Про порядок  денний  тринадцятої  позачергової сесії  Бурштинської міської 

ради сьомого скликання.  

ДОПОВІДАВ: 

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

тринадцятої позачергової   сесії  Бурштинської міської ради сьомого скликання:    

1. Про проект про встановлення тарифів на постачання теплової енергії та послуги 

централізованого опалення і гарячого водопостачання (проект №204). 

Доповідач: В.І. Марчук – директор КП «Житловик». 

Співдоповідач: І.С.Башук - головний економіст КП «Житловик». 

2. Про створення тимчасової депутатської комісії міської ради. 

Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради. 

3. Про внесення змін в рішення міської ради від 31.05.2016 № 15/12-16  « Про 

внесення змін в План природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2016 рік» 

(проект № 259). 

Доповідач:В.М.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

4.  Відповіді на депутатські запити. 

            Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

5. Депутатські запити. 

6. Різне. 

ВИРІШИЛИ:  

            Затвердити  порядок  денний  тринадцятої  позачергової сесії  Бурштинської 

міської ради сьомого скликання:  
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1. Про проект про встановлення тарифів на постачання теплової енергії та послуги 

централізованого опалення і гарячого водопостачання (проект №204). 

Доповідач: В.І.Марчук – директор КП «Житловик». 

Співдоповідач:І.С.Башук- головний економіст КП «Житловик». 

2. Про створення тимчасової депутатської комісії міської ради. 

Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради. 

3. Про внесення змін в рішення міської ради від 31.05.2016 № 15/12-16  « Про 

внесення змін в План природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2016 рік» 

(проект № 259). 

Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

4.  Відповіді на депутатські запити. 

4.1. Про  виконання рішення міської ради № 73.01/10-16 від 22.04.2016  «Про 

депутатський запит  Л.Р. Івасюк ». 

            Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради. 

5. Депутатські запити (Л.Р.Івасюк). 

6. Різне. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»               - 19 

              «проти»         -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

1. Про проект про встановлення тарифів на постачання теплової енергії та послуги 

централізованого опалення і гарячого водопостачання (проект №204). 

ДОПОВІДАВ: 

В.І.Марчук - директор КП «Житловик». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

І.С. Башук- головний економіст КП «Житловик», яка проінформувала про збитки 

підприємства за І квартал одержані від реалізації теплової енергії. 

Т.Д. Попик  –  депутат міської ради, з пропозицією підтримати проект рішення. 

В.К. Петровський – представник громадськості, з пропозицією до депутатів  не 

підтримувати проект рішення; про непотрібність  КП «Житловик» для жителів міста; про 

нарощування богів перед ДТЕК Бурштинська ТЕС.  

В.Л. Рик  - депутат міської ради, про відсутність розробки  альтернативних шляхів  для 

покращення фінансового стану та діяльності КП «Житловик» . 

Р.О. Джура – міський голова, про пропозицію переходу на прямі розрахунки між ДТЕК 

Бурштинська ТЕС та населенням за  постачання теплової енергії та послуги 

централізованого опалення і гарячого водопостачання; про створення окремого цеху на 
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Бурштинській ТЕС; про запровадження розщеплення рахунків при оплаті за послуги 

централізованого опалення і гарячого водопостачання. 

Т.М.Сенчина - депутат міської ради, про формування ціни на теплову енергію 

Бурштинською ТЕС ( складові ціни, рентабельність); про рентабельність КП «Житловик». 

А.С.Іваськів - депутат Івано-Франківської обласної ради, про необхідність прийняття 

стратегічного рішення; про необхідність проведення стратегічних переговорів щодо 

ціноутворення на теплову енергію з ДТЕК Бурштинська ТЕС; про відкриття окремої 

структурина Бурштинській ТЕС  по обслуговуванню тепломереж. 

В.А. Печерський – представник ДТЕК Бурштинська ТЕС, про роботу комісії щодо 

реформування КП «Житловик», про пропозиції ДТЕК щодо реформування; про 

можливість надання інформації Бурштинською ТЕС щодо ціноутворення на теплову 

енергію. 

В.Р. Гулик – перший заступник міського голови, про незадовільну роботу комісії  щодо 

реформування КП «Житловик», про прогалини в законодавчій базі щодо реформування 

житлово-комунального господарства. 

Р.О. Джура – міський голова, про інфраструктуру Бурштинської ТЕС на території міста та 

недопрацювання компанії ДТЕК; про неспроможність утримання інфраструктури за 

рахунок міського бюджету; про відсутність пропозицій по реформуванню КП «Житловик» 

від політичних партій, які мають представництво у міській раді;  про надання місту 

статусу обласного значення для задоволення потреб компанії ДТЕК; про перспективу 

роботи в новій територіальній громаді. 

І.З. Карвацький - депутат міської ради, з вимогою до адмістрації КП «Житловик», надати 

пропозиції по реформуванню підприємства. 

В.Л. Рик  - депутат міської ради, про  пропозиції по реформуванню КП «Житловик» від 

політичної сили «Громадянська позиція». 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 01/13-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 
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                         «за»               -  17 

             «проти»         -  0  

                                «утрим.»       -  2  

СЛУХАЛИ: 

2. Про створення тимчасової депутатської комісії міської ради. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Б.Б. Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив з  проектом рішення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.Р. Івасюк – депутат міської ради, з пропозицією доповнити склад комісії: І.М. Мазур, 

Л.І. Горвата. 

Р.О. Джура – міський голова, про проведену роботу щодо створення Бурштинської міської 

об’єднаної територіальної громади з адміністративним центром у місті Бурштин Івано-

Франківської області; про проект  рішення колегії обласної державної адміністрації щодо 

утворення Бурштинської ОТГ, до складу якої передбачається входження населених 

пунктів суміжних районів – Рогатинського (2 сільські ради) та Галицького ( 7 сільських 

рад), зміна меж яких відноситься до компетенції Верховної Ради України; про проблеми у 

фінансуванні інфраструктури сіл. 

Л.Р. Івасюк  –  депутат міської ради, про засідання колегії ОДА; про створення перепон 

посадовими особами; про можливість залучення додаткових коштів  при умові створення 

ОТГ в найкоротший строк; про проекти рішень сільських рад; про відповіді від сільських 

рад .  

Н.Ю. Кицела – заступник міського голови, про пророблену роботу по доопрацюванню 

документації по  створенню Бурштинської міської об’єднаної територіальної громади. 

Л.Р. Івасюк – депутат міської ради, про необхідність  створення ОТГ до 01.07.2016. 

Р.О.Джура – міський голова, про прохання голови Бовшівської сільської ради не 

втручатися у справи  громади села; про необхідність створення тимчасової комісії. 

В.Л.Рик –  депутат міської ради, про існування рішення Бовшівської сільської ради про 

припинення дії рішення щодо входження в Бурштинську міську об’єднану територіальну 

громаду та подальші дії Бурштинської міської ради. 

Р.О.Джура – міський голова, з пропозицією доповнити склад комісії: В.Л.Рик. 

М.В.Шкарпович – депутат міської ради, з пропозицією доповнити склад комісії: 

Б.Б.Рибчук. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про відмову бути членом комісії. 

Р.О.Джура – міський голова, з пропозицією відвідати новостворені громади в області. 
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Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, з пропозицією до фракції Блоку Петра Порошенка 

«Солідарність», організувати зустріч з депутатом Верховної Ради України 

М.В.Довбенком. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, з пропозицією доповнити склад комісії: 

В.В.Бублінський. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про дієвість комісії. 

Р.С.Іванюк – депутат міської ради, з пропозицією зняти кандидатуру Л.І.Горвата та 

доповнити склад комісії кандидатурою Р.Я.Бардашевського. 

Т.М.Сенчина  –  депутат міської ради, з пропозицією до комісії звернутися до голови  

Бовшівської сільської ради за роз’ясненнями стосовно рішень, що стосуються створення 

Бурштинської міської об’єднаної територіальної громади. 

Р.О.Джура – міський голова, про проект  рішення колегії обласної державної адміністрації 

щодо завершення процесу об’єднання територіальних громад до 15 серпня 2016 року. 

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 02/13 –16  прийняти  за основу. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  19 

             «проти»        -  0  

                                               «утрим.»        -  0 

Л.Р.Івасюк  –  депутат міської ради, з пропозицією доповнити склад комісії: 

 Бардашевський Р.Я. 

 Бублінський В.В. 

 Мазур І.М. 

 Рибчук Б.Б. 

 Рик В.Л. 

 Шкарпович М.В. 

 

ВИРІШИЛИ: доповнити пункт 2: 

 Бардашевський Р.Я. 

 Бублінський В.В. 

 Мазур І.М. 

 Рибчук Б.Б. 

 Рик В.Л. 

 Шкарпович М.В. 

 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  18 

             «проти»        -  0  

                                               «утрим.»        -  1 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 02/13-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  19 

              «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

3. Про внесення змін в рішення міської ради від 31.05.2016 № 15/12-16  « Про 

внесення змін в План природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2016 рік» 

(проект № 259). 

ДОПОВІДАВ: 

В. М. Копаниця  - начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив з   

проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик –  депутат міської ради, про мотивацію змін. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 03/13-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  18 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

4. Відповіді на депутатські запити. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, яка ознайомила із переліком депутатських запитів, які 

станом на 03.06.2016 року знаходяться на контролі: 

1. Депутата міської ради Л.І.Горвата: 

-  рішення міської ради від 14.01.2016 № 04.3/05-16 . 

2. Депутата міської ради  І.В.Прокопіва: 

- рішення міської ради від 28.01.2016 № 26.01/06-16 ; 

- рішення міської ради від 04.03.2016 № 28.02/07-16 ; 

-     рішення міської ради від 04.03.2016 № 28.03/07-16 . 

3. Депутата міської ради  І.Я.Дашевича: 

- рішення міської ради від 24.12.2015 № 39.01/04-15 ; 

- рішення міської ради від 28.01.2016 № 26.04/06-16(повторно) (дана 

проміжна відповідь). 

4. Депутата міської ради І.О.Дулика : 

- рішення міської ради від 24.12.2015 № 39.02/04-15. 

5. Депутата міської ради Л.Р.Івасюк: 

- рішення міської ради від 18.04.2016 № 73.01/10-16. 
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6. Депутата міської ради А.С.Процика: 

- рішення міської ради від 06.05.2016 № 03.01/11-16. 

7. Депутата міської ради О.Т.Драбчука: 

- рішення міської ради від 06.05.2016 № 03.02/11-16. 

8. Депутата міської ради Т.М.Сенчини: 

- рішення міської ради від 24.12.2015 № 39.04/04-15(дана проміжна 

відповідь). 

9. Депутата міської ради В.Є.Василика: 

- рішення міської ради від 04.03.2016 № 05.01/08-16. 

10. Депутатів  міської ради В.Л.Рика, В.В.Бублінського: 

- рішення міської ради від 18.04.2016 № 73.02/10-16 (дана проміжна 

відповідь). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

4.1 Про  виконання рішення міської ради № 73.01/10-16 від 22.04.2016  «Про депутатський 

запит  Л.Р.Івасюк ». 

ДОПОВІДАВ: 

 Б. Б. Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив присутніх з відповіддю на 

депутатський запит (додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.Р.Івасюк  –  депутат міської ради, про передачу  туалету по вул.Січових Стрільців із 

умовою збереження цільового використання. 

І.О.Дулик  –  депутат міської ради, про відсутність приватного підприємця В.Шершакова 

на території України. 

І.З.Карвацький –  депутат міської ради, про додаткові умови підприємця  по довиділенню 

земельних площ. 

Л.Р.Івасюк  –  депутат міської ради, з ініціативою повторного депутатського запиту. 

Т.М.Сенчина  –  депутат міської ради, про можливість заключення угоди з ПП В.Мрочко 

на функціонування туалету. 

І.О.Дулик  –  депутат міської ради, про необхідність надання повної інформації при 

підготовці відповіді на депутатські запити. 

СЛУХАЛИ: 

5.  Депутатські запити. 

ДОПОВІДАВ:  

Л.Р.Івасюк  –  депутат міської ради, про надання інформації про причини припинення 

роботи міської вбиральні по вул.Січових Стрільців.      

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 04/13 - 16 додається/. 
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 Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                          «за»              -  19 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

ВИСТУПИЛИ: 

В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, про можливість встановлення біотуалетів 

на території міста. 

Б. Б. Рибчук – секретар міської ради, з пропозицією провести економічний розрахунок на 

використання біотуалетів.  

І.О.Дулик  –  депутат міської ради, про списки громадян , які одержали земельні ділянки з 

інформацією  : прізвище, дата одержання, підстава для одержання. 

Л.Р.Івасюк  –  депутат міської ради, про складності відновлення списків. 

І.Я.Дашевич –  депутат міської ради, про документальне підтвердження списків. 

В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, про відсутність законодавчої бази по 

формуванню списків на черговість одержання земельних ділянок, про вилучення списків 

правоохоронними органами. 

Р.О.Джура – міський голова, про виділення земель попередньою каденцією. 

І.Я.Дашевич –  депутат міської ради, з пропозицією підтримати його депутатський запит 

та надати для ознайомлення книгу черговості. 

Б. Б. Рибчук – секретар міської ради, про документообіг у міській раді. 

СЛУХАЛИ: 

6.  Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б. Б. Рибчук – секретар міської ради, про оформлення депутатських запитів. 

І.Я.Дашевич –  депутат міської ради, про надання йому відповідей на депутатські запити. 

Р. О. Джура – міський голова, про заходи які проводилися в місті та участь у них 

депутатів; ініціювала проведення звіту депутатів про роботу на виборчих округах; про 

фінансування робіт власним коштом. 

Л.Р.Івасюк  –  депутат міської ради, про дотримання етики міським головою. 

І.О.Дулик  –  депутат міської ради, про виконання робіт самими мешканцями за власні 

кошти; про можливість виділення коштів  Семену Возняку для друку книжки. 

Р. О. Джура – міський голова, про виділення коштів Михайлові  Гачинському на випуск 

книжки :1000 грн., власних коштів голови та 2000грн., коштів Іваськіва А.С.; про 

виділення власних  коштів голови у сумі 1000 грн., на випуск книжки Семену Возняку. 
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Р.В.Дидик –  депутат міської ради, висловив подяку міському голові та депутату обласної 

ради  А.С.Іваськіву за підтримку футбольної команди села Вигівка.  

Б. Б. Рибчук – секретар міської ради, про підготовку 14 сесії. 

Л.Р.Івасюк  –  депутат міської ради, про відновлення роботи стаціонарних радіоточок. 

Р. О. Джура – міський голова, про неможливість фінансування приватної фірми та 

відключення радіо абонентів в інших районах області. 

Т.Д.Попик –  депутат міської ради, про вжиті заходи  до продажу алкогольних напоїв 

мешканцями  будинку по вул. Степана Бандери, 34 . 

Р. О. Джура – міський голова, про  неможливість вплинути на дану ситуацію. 

Т.М.Сенчина  –  депутат міської ради, про незадовільну роботу поліції по дотриманню 

законності. 

 

 

 

Міський голова                                          Роксолана Джура 


