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   Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

шістнадцятої сесії міської ради сьомого скликання 

Від  26 серпня 2016 року. м. Бурштин 

 

Початок:10:00 

Закінчення:12.45 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       18 депутатів міської ради /список додається /. 

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

Відсутні на сесії  – 8 депутатів міської ради (Р.Я.Бардашевський, І.Я.Дашевич, 

І.З.Карвацький, І.М.Мазур, А.С.Процик, В.Л.Рик, Т.М.Сенчина, К.М.Соронович). 

СЛУХАЛИ:  Про порядок  денний  шістнадцятої сесії  Бурштинської міської ради 

сьомого скликання.  

ДОПОВІДАВ: 

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

шістнадцятої   сесії  Бурштинської міської ради сьомого скликання:  

1. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Бурштин» Німому Роману 

Олексійовичу (проект №291).  

          Доповідач: Н.Ю.Кицела  -  заступник міського голови 

2. Про виконання бюджету міста за І півріччя 2016 року (проект № 285). 

         Доповідач:  О. І. Петровська - начальник фінансового відділу 

3. Про внесення змін до міського бюджету 2016 року (проект №302). 

         Доповідач:  О. І. Петровська - начальник фінансового відділу 

4. Про виділення коштів (проект №288)  

5. Про виділення коштів(проект №289) . 

6. Про виділення коштів (проект №292) . 

7. Про виділення коштів (проект №293). 

8. Про виділення коштів (проект № 296). 

          Доповідач: Н.Ю.Кицела  -  заступник міського голови 

9. Інформація про виконання Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина 

та с.Вигівка за  І півріччя 2016 року (проект № 287). 
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10. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та 

с.Вигівкана 2016 року (проект № 297). 

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

11. Про надання дозволу КО «Бурштинська центральна міська лікарня» на списання 

ліфта (проект №290) .  

Доповідач: В.Р.Гулик  - перший заступник міського голови 

12. Про списання основних засобів Бурштинської міської ради (проект №298)  

 Доповідач: І.М.Федунків – головний бухгалтер 

13. Про затвердження Положення про тендерний  комітет виконавчого органу 

Бурштинської міської ради ( проект 299). 

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

14. Про надання дозволу на розробку проекту ДПТ (детального плану території)                 

в м. Бурштин  для будівництва і обслуговування індивідуальних жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (проект №294) . 

15. Про затвердження детального плану території в м. Бурштин  для будівництва і 

обслуговування індивідуальних житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(проект №295).  

16. Про надання дозволу на розробку проекту ДПТ (детального плану території)             

в м. Бурштин  для будівництва і обслуговування культової споруди (проект №301). 

         Доповідач: Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування і архітектури 

Земельні  питання  

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

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно спадщини за 

заповітом на право на земельну частку пай (проект № 303).  

18. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів з передачею  у власність (проект №304). 

19. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування  жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок) (проект №305). 

20. Про надання попереднього погодження приватному підприємцю Павлишину С.Я. на 

продаж  земельної ділянки  по вул. Шухевича, 3б (проект №306). 

21. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею  у власність (проект 307). 
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22. Про надання дозволу громадянину Російської Федерації Бордейчуку М.І на 

складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража на умовах оренди (проект №308) . 

23. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

обслуговування нежитлової будівлі ( кузні ) по вул. С.Бандери 105 Б із  укладанням  

договору оренди земельної ділянки (проект №309). 

24. Про  внесення зміни в п.1 рішення міської ради від 08.04.2015 № 21.11/53-15                  

«Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок, які пропонуються для продажу на земельних торгах (аукціонах) 

в  м. Бурштин » (проект №310). 

25. Про поставлення на чергу для отримання земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства (проект №311). 

26.  Про внесення змін до рішень міської ради від 31.05.2016 №24/12-16 « Про 

поставлення на чергу для  будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд  та  будівництва індивідуальних  гаражів» та  від 

24.06.2016  № 19/14-16  «Про поставлення на чергу під будівництво індивідуального 

житла та авто гаражів » (проект № 312). 

27. Про  внесення зміни в п.3 рішення міської ради від 22.04.2016 № 51/10-16                  

«Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок під 

будівництво та обслуговування індивідуальних автогаражів, особистого селянського 

господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд з передачею у власність»  (проект № 313). 

28. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і  споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність (проект № 314). 

29. Про надання дозволу на складання проектів відведення земельних ділянок  для 

ведення особистого селянського господарства, з передачею у власність (проект № 

315). 

30. Про поставлення на чергу для будівництва індивідуальних гаражів в м. Бурштин 

(проект № 316). 

31. Про внесення змін в рішення міської ради від 08.04.2015 № 17/53-15 «Про надання 

дозволу виконавчому комітету міської ради на виготовлення проектів детального 

планування на земельних ділянках, які внесені в перелік, що підлягають продажу на 

земельних торгах з аукціону» (проект № 317). 



 4 

32. Про внесення змін до рішення міської ради від 08.07.2011 № 11.5/09-11«Про  

надання дозволів на складання проектів відведення земельних ділянок з передачею у 

власність»  (проект №318). 

33. 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) з передачею у власність.(проект № 319). 

34. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки  для 

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність (проект № 320). 

35. Про надання попереднього погодження приватному підприємцю Янишівському А.В. 

на продаж земельної ділянки  по вул. С.Бандери, 82 (проект № 321). 

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

36. Відповіді на депутатські запити (Л.Р.Івасюк,А.С.Крижалка). 

Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

37. Депутатські запити. 

38. Різне. 

 

ВИРІШИЛИ:   

            Затвердити  порядок  денний  шістнадцятої сесії  Бурштинської міської ради 

сьомого скликання:  

1. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Бурштин» Німому Роману 

Олексійовичу (проект №291).  

          Доповідач: Н.Ю.Кицела  -  заступник міського голови 

2. Про виконання бюджету міста за І півріччя 2016 року (проект № 285). 

         Доповідач:  О. І. Петровська - начальник фінансового відділу 

3. Про внесення змін до міського бюджету 2016 року (проект №302). 

         Доповідач:  О. І. Петровська - начальник фінансового відділу 

4. Про виділення коштів (проект №288)  

5. Про виділення коштів(проект №289) . 

6. Про виділення коштів (проект №292) . 

7. Про виділення коштів (проект №293). 

8. Про виділення коштів (проект № 296). 

          Доповідач: Н.Ю.Кицела  -  заступник міського голови 



 5 

9. Інформація про виконання Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина 

та с.Вигівка за  І півріччя 2016 року (проект № 287). 

10. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та 

с.Вигівкана 2016 року (проект № 297). 

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

11. Про надання дозволу КО «Бурштинська центральна міська лікарня» на списання 

ліфта (проект №290) .  

Доповідач: В.Д.Данилюк  - начальник юридичного відділу 

12. Про списання основних засобів Бурштинської міської ради (проект №298)  

 Доповідач: В.Д.Данилюк  - начальник юридичного відділу 

13. Про затвердження Положення про тендерний  комітет виконавчого органу 

Бурштинської міської ради ( проект 299). 

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

14. Про надання дозволу на розробку проекту ДПТ (детального плану території)                 

в м. Бурштин  для будівництва і обслуговування індивідуальних жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (проект №294) . 

15. Про затвердження детального плану території в м. Бурштин  для будівництва і 

обслуговування індивідуальних житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(проект №295).  

16. Про надання дозволу на розробку проекту ДПТ (детального плану території)             

в м. Бурштин  для будівництва і обслуговування культової споруди (проект №301). 

         Доповідач: Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування і архітектури 

Земельні  питання  

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

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно спадщини за 

заповітом на право на земельну частку пай (проект № 303).  

18. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів з передачею  у власність (проект №304). 

19. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування  жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок) (проект №305). 

20. Про надання попереднього погодження приватному підприємцю Павлишину С.Я. на 

продаж  земельної ділянки  по вул. Шухевича, 3б (проект №306). 

21. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею  у власність (проект 307). 
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22. Про надання дозволу громадянину Російської Федерації Бордейчуку М.І. на 

складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража на умовах оренди (проект №308) . 

23. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

обслуговування нежитлової будівлі ( кузні ) по вул. С.Бандери 105 Б із  укладанням  

договору оренди земельної ділянки (проект №309). 

24. Про  внесення зміни в п.1 рішення міської ради від 08.04.2015 № 21.11/53-15                  

«Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок, які пропонуються для продажу на земельних торгах (аукціонах) 

в  м. Бурштин » (проект №310). 

25. Про поставлення на чергу для отримання земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства (проект №311). 

26.  Про внесення змін до рішень міської ради від 31.05.2016 №24/12-16 « Про 

поставлення на чергу для  будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд  та  будівництва індивідуальних  гаражів» та  від 

24.06.2016  № 19/14-16  «Про поставлення на чергу під будівництво індивідуального 

житла та авто гаражів » (проект № 312). 

27. Про  внесення зміни в п.3 рішення міської ради від 22.04.2016 № 51/10-16                  

«Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок під 

будівництво та обслуговування індивідуальних автогаражів, особистого селянського 

господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд з передачею у власність»  (проект № 313). 

28. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і  споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність (проект № 314). 

29. Про надання дозволу на складання проектів відведення земельних ділянок  для 

ведення особистого селянського господарства, з передачею у власність (проект № 

315). 

30. Про поставлення на чергу для будівництва індивідуальних гаражів в м. Бурштин 

(проект № 316). 

31. Про внесення змін в рішення міської ради від 08.04.2015 № 17/53-15 «Про надання 

дозволу виконавчому комітету міської ради на виготовлення проектів детального 

планування на земельних ділянках, які внесені в перелік, що підлягають продажу на 

земельних торгах з аукціону» (проект № 317). 
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32. Про внесення змін до рішення міської ради від 08.07.2011 № 11.5/09-11«Про  

надання дозволів на складання проектів відведення земельних ділянок з передачею у 

власність»  (проект №318). 

33. 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) з передачею у власність.(проект № 319). 

34. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки  для 

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність (проект № 320). 

35. Про надання попереднього погодження приватному підприємцю Янишівському А.В. 

на продаж земельної ділянки  по вул. С.Бандери, 82 (проект № 321). 

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

36. Відповіді на депутатські запити (Л.Р.Івасюк,А.С.Крижалка). 

Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

37. Депутатські запити. 

38. Різне. 

 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»               - 18 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

1. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Бурштин» Німому Роману 

Олексійовичу (проект №291).            

 ДОПОВІДАВ:  

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

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

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  18 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

2. Про виконання бюджету міста за І півріччя 2016 року (проект № 285). 

ДОПОВІДАВ:  
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О. І. Петровська –  начальник фінансового відділу, яка ознайомила з  виконанням 

бюджету за І півріччя 2016 року  та проектом рішення. 

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

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  18 

             «проти»        -  0  

                               «утрим.»        -  0 

СЛУХАЛИ: 

3.  Про внесення змін до міського бюджету 2016 року (проект №302). 

ДОПОВІДАВ:  

О. І. Петровська –  начальник фінансового відділу, яка ознайомила з  проектом рішення та 

пропозиціями комісії з питань бюджету та економічного розвитку. 

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 03/16 –16  прийняти  за основу. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  18 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0 

ВИРІШИЛИ: внести зміни у проект рішення: 

1. Врахувати в складі доходів загального фонду міського бюджету субвенцію: 

- з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій 

населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та 

водовідведення, квартирної плати( утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій) по коду 41030800 в сумі 1 млн. 246 тис. грн. 

- освітню по коду 41030900 в сумі 41700,0 грн 

- медичну по коду 41034200 в сумі 31700,0 грн та 

спеціального фонду 

- «іншу субвенцію» з обласного бюджету для капітального ремонту (заміни вікон) у 

Бурштинській гімназії Бурштинської міської ради - 150000,0грн; 

та спрямувати на видатки по: 

КФК 090405 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»- + 1 млн. 246 тис. грн 
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Код Назва податку 
Зміни (+,-) 

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати 

+203 808 

11010500 
Податок на доходи фізичних осіб, іцо сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування 

-11 000 

14040000 
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

+ 100 000 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб + 100 000 

21010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань 

+2 649 

21080500 Інші надходження 35 130 

22012600 

 _  

Адміністративний збір за державну реєстрацію . речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень 

6 150 

 

КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школ^-дитячий садок, інтернат при 

школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» 

КЕКВ 2111 « Заробітна плата» - + 41700,0 грн 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»+150000,0грн 

КФК 080101 « Лікарні» 

КЕКВ 2111» Заробітна плата» - + 31700,0 грн_ 

2. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 493000,0 грн  

24060300 Інші надходження 56 763 

31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового 

майна, майна, одержаного територіальною громадою в 

порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і 

грошові кошти, власники яких невідомі 

400 

 ВСЬОГО +493 000 
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Кошти від перевиконання дохідної частини міського бюджету за 7 місяців 2016 року в 

сумі 493000,0 гри спрямувати та внести відповідні зміни: 10 «Відділ освіти»: 

10000.0 грн. на придбання підручників (1-9 класи); 

11000,0грн. на бензин для перевезення школярів (серпень 5000,0 грн вересень -6000,0 грн) 

17500.0 грн. на придбання журналів;  

6000.0 грн. на поточний ремонт освітлення в Бурштинському МНВК; 12000,0грн на 

відрядження педагогічних працівників- 7000,0 грн та працівників методичного кабінету-

5000,0 грн 

На Бурштинський ТЕК КНЕУ- 83391 грн (серпень). 

КФК 070201 ««Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), 

спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» 

КЕКВ 3110 « Придбання предметів довгострокового користування» 

(підручники) - 10000,0 грн 

КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали та інвентар» - 28500,0 грн КЕКВ 

2250 «Відрядження» - 7000,0 грн 

КФК 070401 « Позашкільні заклади освіти, заходи з позашкільної роботи» 

КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних) - 6000,0 грн 

КФК 070802 « Методична робота, інші заходи у с?фері народної освіти» 

КЕКВ 2250 «Відрядження» - 5000,0 грн 

КФК 070501 « Професійно - технічні заклади освіти» 

КЕКВ 2230 « Продукти харчування» - 17391,0 грн КЕКВ 

2720 « Стипендії» - 66000,0 грн 

При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку кошти в сумі 

10000,0 грн Всього : 139891,0 грн 

01 «Міська рада»: 

115000 (65000+50000) грн. на заробітну плату; 
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99000 (59000+40000) грн. на податки. 

«Лікарні» 

- 11500 грн (довиділення на медогляд АТОвців)..^ 

На освітлення - 70000 (30000+40000-вересень) грн.. 

На придбання ліцензії для використання програмного продукту « 2і11уа! Антивірус для 

бізнесу» (згідно вимог контролюючих органів) - 3000,0 грн На придбання друкованого 

продукту (довідки) - 5000,0 грн 

На погашення.заборгованостІзгідно рішення суду - 15000,0 грн 

КФК 010116« Органи місцевого самоврядування» 

КЕКВ 2111 « Заробітна плата» - 115000,0 грн КЕКВ 2120 « Нарахування на заробітну 

плату» - 99000,0 грн КЕКВ 2210 « Предмети , матеріали та інвентар» - 5000,0 грн КЕКВ 

2240 « Оплата послуг ( крім комунальних) - 3000,0 грн КФК 080101 «Лікарні» 

КЕКВ 2220 « Медикаменти» - 11500,0 грн КФК 100203 « Благоустрій міст і сіл» 

КЕКВ 2273 « Оплата електроенергії» - 70000,0 грн КФК 250404 « Інші видатки» 

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 15000,0 грн?' 

Всього: 318500,0 грн 

24 «Відділу культури» (захищені статті згідно потреби на серпень і вересень): 

110201 « Бібліотеки» 

2111 «Заробітна плата» -4740,0грн. 

110204 «Будинки культури» 

2120 « Нарахування на заробітну плату» -510,0грн. 

110205 « Школи естетичного виховання» 

2111 «Заробітна плата» -17555,0 грн. 

2120 « Нарахування на заробітну плату» -3700,0 грн 110502 « Інші культурно - освітні 

заклади і заходи культури» 

2111 «Заробітна плата» -3750,0 грн. 
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2120 « Нарахування на заробітну плату» -1854,0 грн. 

Вього: 32109,0 грн 75 «Фінансовий відділ» 

КФК 010116 «орган місцевого самоврядування» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних) -1000,0 грн 15 «Відділ соціального 

захисту населення» 

КФК 090412 « Інші видатки на соціальний захист населення» 

КЕКВ 2730 « Інші виплати населенню» 1500,0 грн 

3. Відповідно до листів головних розпорядників коштів внести наступні зміни до 

міського бюджету: 

10 «Відділ освіти і науки» 

Зняти з КФК 070101 « Дошкільні заклади» 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - -20000,0 грн 01» Міська рада» 

Зняти з КФК 100203 «Благоустрій міст і сіл» * 

КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали та інвентар» - -13000,0 грн КЕКВ 

2240 « Оплата послуг (крім комунальних)»- -9000,0 грн Направити на 

КФК 250404 « Інші видатки» 

КЕКВ 2800 « Інші поточні видатки» -+20000,0 грн КФК 100203 «Благоустрій міст і сіл» 

КЕКВ 3110 « Придбання предметів довгострокового користування» - +22000,0 грн 

При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку кошти у сумі 

22000,0 грн. 

КВК 01 міська рада 

КФК 170703 «Видатки на проведення робіт пов’язаних із 

будівництвом,реконструкцією,ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних) » дорога по вул..Калуська -400000,00 грн. 

КЕКВ 3132 « Капітальний ремонт інших об’єктів » дорога по вул..Шухевича +400000,00 

грн. 
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При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 

400000,0 грн. 

 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  18 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0 

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

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  18 

             «проти»        -  0  

                               «утрим.»        -  0  

СЛУХАЛИ: 

4.  Про виділення коштів (проект №288)  

ДОПОВІДАВ:  

Н.Ю.Кицела  -  заступник міського голови, яка ознайомила із поданими 

матеріалами та  проектом рішення.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 04/16 -16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  18 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

5. Про виділення коштів(проект №289) . 

ДОПОВІДАВ:  

Н.Ю.Кицела  -  заступник міського голови, яка ознайомила із поданими 

матеріалами та  проектом рішення.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 05/16-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  18 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 
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6. Про виділення коштів (проект №292) . 

 

ДОПОВІДАВ:  

Н.Ю.Кицела - заступник міського голови, яка ознайомила із поданими 

матеріалами та проектом рішення.  

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про пропозицію комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку щодо виділення коштів в сумі 2000,00 грн. жителю м. Бурштин 

Коцій Михайлу Васильовичу,  на лікування його дружини Коцій Ольги Володимирівни. 

А.С.Крижалка – депутат міської ради, про заяву жительки  с.Вигівка Британ Лесі 

Іванівни про виділення коштів на лікування її батька Олексів Івана Дмитровича та 

пропозицією виділити кошти в сумі 1500,0 грн. 

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 06/16 –16  прийняти  за основу. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  18 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0 

ВИРІШИЛИ: внести зміни у проект рішення: 

1. Виділити кошти в сумі 2000,00 грн. жителю м. Бурштин Коцій Михайлу 

Васильовичу ,  на лікування його дружини Коцій Ольги Володимирівни, згідно поданих 

документів. 

2.  Виділити кошти в сумі 1500,00 грн., жительці с.Вигівка Британ Лесі Іванівні, на 

лікування її батька Олексів Івана Дмитровича,  згідно поданих документів. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  18 

                          «проти»         -  0  

                                    «утрим.»       -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 06/16-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  18 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 
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7. Про виділення коштів (проект №293). 

 

ДОПОВІДАВ:  

Н.Ю.Кицела  -  заступник міського голови, яка ознайомила із поданими 

матеріалами та  проектом рішення.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 07/16-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  18 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

8. Про виділення коштів (проект № 296). 

 

ДОПОВІДАВ:  

Н.Ю.Кицела  -  заступник міського голови, яка ознайомила із поданими 

матеріалами та  проектом рішення.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 08/16-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  18 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

 

СЛУХАЛИ: 

9. Інформація про виконання Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина 

та с.Вигівка за І півріччя 2016 року (проект № 287). 

ДОПОВІДАВ:  

М.С.Назар -  начальник відділу економіки та промисловості,  яка ознайомила з  виконання 

Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та с.Вигівка за І півріччя                      

2016 року  та   проектом рішення.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 09/16-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  18 

             «проти»        -  0  
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                                «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

10. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та 

с.Вигівкана 2016 року (проект № 297). 

ДОПОВІДАВ:  

М.С.Назар -  начальник відділу економіки та промисловості,  яка ознайомила з  проектом 

рішення та пропозиціями комісії з питань бюджету та економічного розвитку : 

п. 1.1.3 викласти в наступній редакції - «доповнити до ремонту системи опалення 

музичної школи - 2000 грн.»; 

вилучити п. 1.1.6;  

п. 1.2 викласти в наступній редакції - «Розділ 1.1.2 Видатки на проведення, утримання та 

ремонт доріг: 

- зняти з п. «виконання робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги 

державного значення Т-09-10 Бурштин-Калуш, км 0+000 - км 1+200 в Івано-Франківській 

області» - - 400 000,0 грн. 

- направити на: 

- капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Р.Шухевича - + 391 284,0грн.; 

-  робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Р.Шухевича 

(від вул. Калуська до заїзду до будинків Р.Шухевича, 10-12) у м. Бурштин Івано-

Франківської області» - 4421,0 грн. 

-  робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Р.Шухевича 

(від вул. Міцькевича до заїзду до будинків Р.Шухевича, 10-12) у м. Бурштин Івано-

Франківської області» - 4295,0 грн..  

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 10/16 –16  прийняти  за основу. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  18 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0 

ВИРІШИЛИ: внести зміни у проект рішення: 

1. п. 1.1.3 викласти в наступній редакції - «доповнити до ремонту системи опалення 

музичної школи - 2000 грн.»; 

2. вилучити п. 1.1.6;  

3. п. 1.2 викласти в наступній редакції - «Розділ 1.1.2 Видатки на проведення, утримання 
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та ремонт доріг: 

- зняти з п. «виконання робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги 

державного значення Т-09-10 Бурштин-Калуш, км 0+000 - км 1+200 в Івано-Франківській 

області» - - 400 000,0 грн. 

- направити на: 

- капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Р.Шухевича - + 391 284,0грн.; 

-  робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Р.Шухевича 

(від вул. Калуська до заїзду до будинків Р.Шухевича, 10-12) у м. Бурштин Івано-

Франківської області» - 4421,0 грн. 

-  робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Р.Шухевича 

(від вул. Міцькевича до заїзду до будинків Р.Шухевича, 10-12) у м. Бурштин Івано-

Франківської області» - 4295,0 грн. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  18 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 10/16-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  18 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

11. Про надання дозволу КО «Бурштинська центральна міська лікарня» на списання 

ліфта (проект №290) .  

ДОПОВІДАВ:  

В.Д.Данилюк  - начальник юридичного відділу,  який ознайомив з  проектом рішення.  

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

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  18 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  
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СЛУХАЛИ: 

12. Про списання основних засобів Бурштинської міської ради (проект №298) . 

ДОПОВІДАВ:  

В.Д.Данилюк  - начальник юридичного відділу,  який ознайомив з  проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 12/16-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  18 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про затвердження Положення про тендерний  комітет виконавчого органу 

Бурштинської міської ради ( проект 299). 

ДОПОВІДАВ:  

М.С.Назар -  начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила з  проектом 

рішення та рекомендаціями юридичного відділу.  

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

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  18 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

14. Про надання дозволу на розробку проекту ДПТ (детального плану території)                 

в м. Бурштин  для будівництва і обслуговування індивідуальних жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (проект №294) . 

ДОПОВІДАВ:  

Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування і архітектури, яка ознайомила з 

проектом рішення.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 14/16-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  18 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  1  

СЛУХАЛИ: 



 19 

15. Про затвердження детального плану території в м. Бурштин  для будівництва і 

обслуговування індивідуальних житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(проект №295).  

ДОПОВІДАВ:  

Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування і архітектури, яка ознайомила з 

проектом рішення.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 15/16-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  19 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

16. Про надання дозволу на розробку проекту ДПТ (детального плану території)             

в м. Бурштин  для будівництва і обслуговування культової споруди (проект №301). 

          

ДОПОВІДАВ:  

Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування і архітектури, яка ознайомила з 

проектом рішення.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 16/16-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  18 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

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

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно спадщини за 

заповітом на право на земельну частку пай (проект № 303).  

 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому / рішення  № 17/16-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 
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                          «за»              -  19 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

18. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів з передачею  у власність (проект №304). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому / рішення  № 18/16-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  18 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

19. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування  жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок) (проект №305). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому / рішення  № 19/16-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»               -  18 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

20. Про надання попереднього погодження приватному підприємцю Павлишину С.Я. на 

продаж  земельної ділянки  по вул. Шухевича, 3б (проект №306). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 20/16-16 додається /.              
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Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»               -  19 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

21. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею  у власність (проект 307). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому / рішення  № 21/16-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»               -  19 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

 

СЛУХАЛИ: 

22. Про надання дозволу громадянину Російської Федерації Бордейчуку М.І на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража на умовах оренди (проект №308) . 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому / рішення  № 22/16-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  17 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  2  

СЛУХАЛИ: 

23. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

обслуговування нежитлової будівлі ( кузні ) по вул. С.Бандери 105 Б із  укладанням  

договору оренди земельної ділянки (проект №309). 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому / рішення  № 23/16-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  19 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

24. Про  внесення зміни в п.1 рішення міської ради від 08.04.2015 № 21.11/53-15                  

«Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок, які пропонуються для продажу на земельних торгах (аукціонах) в                            

м. Бурштин» (проект №310). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому / рішення  № 24/16-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  19 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

25. Про поставлення на чергу для отримання земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства (проект №311). 

 ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому / рішення  № 25/16-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  19 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 
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26. Про внесення змін до рішень міської ради від 31.05.2016 №24/12-16 « Про 

поставлення на чергу для  будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд  та  будівництва індивідуальних  гаражів» та  від 

24.06.2016  № 19/14-16  «Про поставлення на чергу під будівництво індивідуального 

житла та авто гаражів » (проект № 312). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому / рішення  № 26/16-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  19 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик -  депутат міської ради, з пропозицією  покращення  роботи комісії земельної та 

з питань екології по підготовці проектів рішень. 

Л.Р.Івасюк -  депутат міської ради, про роботу комісії земельної та з питань екології. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради , про причини внесення змін до рішень міської ради. 

СЛУХАЛИ: 

27. Про  внесення зміни в п.3 рішення міської ради від 22.04.2016 № 51/10-16                  

«Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок під 

будівництво та обслуговування індивідуальних автогаражів, особистого селянського 

господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд з передачею у власність»  (проект № 113). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому / рішення  № 27/16-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  19 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 
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28. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок  для будівництва  та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і  споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність 

(проект № 314). 

 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому / рішення  № 28/16-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  19 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

29. Про надання дозволу на складання проектів відведення земельних ділянок  для 

ведення особистого селянського господарства, з передачею у власність                                 

(проект № 315). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому / рішення  № 29/16-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  18 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

30. Про поставлення на чергу для будівництва індивідуальних гаражів в м. Бурштин 

(проект № 316). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому / рішення  № 30/16-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 
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                                 «за»              -  19 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

31. Про внесення змін в рішення міської ради від 08.04.2015 № 17/53-15 «Про надання 

дозволу виконавчому комітету міської ради на виготовлення проектів детального 

планування на земельних ділянках, які внесені в перелік, що підлягають продажу на 

земельних торгах з аукціону» (проект № 317). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому / рішення  № 31/16-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  19 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

32. Про внесення змін до рішення міської ради від 08.07.2011 № 11.5/09-11«Про  надання 

дозволів на складання проектів відведення земельних ділянок з передачею у 

власність»  (проект №318). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому / рішення  № 32/16 -16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  19 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

33. 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) з передачею у власність.(проект № 319). 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому / рішення  № 33/16 -16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  19 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

34. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки  для 

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність (проект № 320). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому / рішення  № 34/16-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  19 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

35. Про надання попереднього погодження приватному підприємцю Янишівському А.В. 

на продаж земельної ділянки  по вул. С.Бандери, 82 (проект № 321). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

А.В.Янишівський – приватний підприємець, про місце розташування даної земельної 

ділянки та проведення робіт по благоустрою. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому / рішення  № 35/16-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  19 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 
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36. Відповіді на депутатські запити (Л.Р.Івасюк,А.С.Крижалка). 

ДОПОВІДАВ: 

 Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про виконання рішення міської ради від   31 травня                  

2016 року № 32.03/12 - 16 «Про депутатський запит Л.Р.Івасюк». 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.Р.Івасюк –  депутат міської ради, про участь у засіданні комісії ОДА по 

питаннях децентралізації. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 36/16-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  19 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

ДОПОВІДАВ: 

 Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про виконання рішення міської ради від 6 червня                  

2016 року № 04/13 - 16  « Про депутатський запит Л.Р.Івасюк». 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.Р.Івасюк –  депутат міської ради, про  незадоволення відповіддю на депутатський  запит 

та вимогою залишити його на контролі. 

Р.О. Джура – міський голова, про перспективу відновлення роботи туалету в центральній 

частині міста за рахунок коштів бюджету. 

ДОПОВІДАВ: 

 Б.Б.Рибчук – секретар міської ради,про виконання рішення міської ради від  22 липня                  

2016 року № 26.04/15 - 16 «Про депутатський запит А.С.Крижалка». 

ВИСТУПИЛИ: 

А.С.Крижалка –  депутат міської ради,  про відсутність рішень  та вимогою залишити його 

на контролі. 

Р.В.Дидик –  депутат міської ради,  про завершення робіт по видаленню дерев до кінця 

поточного року. 

СЛУХАЛИ: 

37. Депутатські запити . (Не було). 

СЛУХАЛИ: 

38. Різне. 
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ВИСТУПИЛИ: 

І.В.Прокопів –  депутат міської ради,  про стан приміщень Бурштинського відділення 

поліції. 

Р.О. Джура – міський голова, про перспективу перенесення відділення у приміщення 

виконавчого комітету; про перенесення каплиці у приміщенні міської лікарні та 

облаштування приймального покою; про стоянку автотранспорту  на території прилеглій 

до ринку по вул.Міцкевича; про роботу конференції працівників  педагогічної сфери; про 

поспішність прийняття рішення по наданню місту статусу обласного значення; про 

фінансування закладів професійно - технічної освіти;  про відсутність стратегії розвитку 

держави та міста; про кошти обласного бюджету направлені на освітні заклади міста; про 

кошти виділені Бовшівською сільською радою;  про рішення виконавчого комітету від 

23.08.2016 № 161 «Про концепцію теплопостачання м.Бурштин» (додається). 

І.В.Прокопів –  депутат міської ради,  про доцільність надання місту статусу міста 

обласного значення. 

В.Є.Василик –  депутат міської ради,  про взаємовідносини з Галицьким районом в статусі 

міста районного значення та обласного значення. 

М.В.Шкарпович –  депутат міської ради, про можливість перекриття дороги із сторони 

магазину «Меркурій»; про зауваження щодо проведення сесій; про звітність за зданий на 

металобрухт легковий автомобіль та ліфт. 

І.О.Дулик –  депутат міської ради, про вивіз сміття з території цвинтаря; про торгівлю 

поблизу проїжджої частини по вул.Міцкевича. 

І.Р.Івасюк –  депутат міської ради, про список нагородженних до Дня Незалежності; про 

погодження із депутатами списків на нагородження. 

Р.О. Джура – міський голова, про використання  власних коштів на нагородження . 

 

 

Міський голова                                                           Роксолана Джура 


