
 1 

Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

вісімнадцятої позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

Від  19 жовтня 2016 року. м. Бурштин 

 

Початок:10:00 

Закінчення:11:45 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       20 депутатів міської  ради (список додається). 

– представники КП « Житловик»,ЗМІ. 

Відсутні на сесії: 6 депутатів міської ради (І.Я.Дашевич, Л.Р.Івасюк, Л.І.Петровська, 

В.В.Котів, А.С.Процик, К.М.Соронович). 

СЛУХАЛИ: Про порядок  денний  вісімнадцятої позачергової  сесії Бурштинської міської 

ради сьомого скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

позачергової сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про прийняття у власність територіальної громади м.Бурштин і с.Вигівка теплових 

мереж та їх передачу на баланс КП «Житловик» для обслуговування (проект  

№383). 

Доповідач : Я.В.Сторожук – начальник дільниці з ремонту та обслуговування 

теплових мереж 

2. Відповіді на депутатські запити . 

Доповідач : Б.Б. Рибчук – секретар міської ради 

3. Депутатські запити. 

4. Різне. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  19 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

Депутати І.М.Мазур, Т.Д.Попик присутній на засіданні. 
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СЛУХАЛИ: 

1. Про прийняття у власність територіальної громади м. Бурштин і с. Вигівка теплових 

мереж та їх передачу на баланс КП « Житловик » для обслуговування (проект № 383). 

ДОПОВІДАВ:  

Я.В.Сторожук – начальник дільниці з ремонту та обслуговування теплових мереж, який 

ознайомив з матеріалами та проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура –  міський голова, про внесення у схеми теплопостачання всіх вулиць міста; 

про необхідність даних матеріалів для вироблення ліцензій; про проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 01/18-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  20 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

Депутат І.Р.Харів присутній на засіданні. 

СЛУХАЛИ: 

   2. Відповіді на депутатські запити. 

ДОПОВІДАВ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про виконання рішення міської ради № 26.01/15-16 від 

22.07.2016 «Про депутатський запит  І.Р.Харіва». 

ВИРІШИЛИ:прийняти рішення в цілому  (рішення  № 02/18-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  21 

«проти»       -  0 

«утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 

3. Депутатські запити.  

ДОПОВІДАВ: 

Т.М.Сенчина -  депутат міської ради, про депутатський запит « Про надання інформації 

щодо цільового призначення земельної ділянки за адресою   вул. Калуська 6» (додається), 

надання копій документів на встановлення торгівельних павільйонів на території міста 

(додається). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 03.01/18-16 додається). 
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  19 

«проти»      -  1 

«утрим.»     -  1 

ДОПОВІДАВ: 

І.З.Карвацький - депутат міської ради, про депутатський запит щодо надання копій 

наявної технічної документації будинку № 20 вул. Січових стрільців. 

ВИРІШИЛИ: прийнятирішення  в цілому (рішення  № 03.02/18-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

І.М.Мазур - депутат міської ради, про виділення коштів на облаштування доріжки по 

вул.Є.Коновальця. 

Р.О.Джура -  міський голова, про відсутність коштів на виконання робіт та необхідність 

першочергового виконання робіт по вул. Василя Стуса № 13. 

СЛУХАЛИ: 

13. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про формування бюджету на 2017 року; про перевірку 

документації депутатських комісій. 

І.В.Прокопів –  депутат міської ради,  при формуванні бюджету на 2017 рік потрібно мати 

контрольні цифри по потребах освіти та закладів охорони здоров’я. 

В.Л.Рик – депутат міської ради,  проподання підтверджуючих документів або розрахунків 

на фінансування робіт по округах у 2017 році. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про рішення Івано–Франківської обласної ради від 

23.09.2016 № 269-9/2016 «Про звернення обласної ради щодо недопущення підвищення 

цін/тарифів на житлово-комунальні послуги» (додається); про необхідність закупівлі 25 

планшетів для організації роботи депутатського корпусу. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про  можливість доступу до інтернету в приміщенні . 

В.Є.Василик –  депутат міської ради, про можливість доступу депутатами до електронної 

пошти. 
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А.І.Федорняк –  депутат міської ради, про початок опалювального сезону та відсутність 

тепла у будинку  № 2 вул. О. Басараб. 

М.В.Шкарпович –  депутат міської ради, про депутатські звернення (додаються). 

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

зарплат у КП «Житловик». 

В.Л.Рик – депутат міської ради,  про проблему бездомних собак. 

Р.О.Джура – міський голова, про роботу депутатського корпусу ради; про соціальний 

бюджет міста; про роботи проведені у освітніх закладах міста; про ремонт коридору в 

приміщенні лікарні; про закінчення договору орендив підприємця В.В.Тварок у БК                       

ім. Тараса Шевченка; про тепло забезпечення с.Демянів; про переведення таймерів на 

включення вуличного освітлення та неможливість вирішення питання бездомних собак; 

про можливість створення приватного притулку для  собак; про видачу дозволів 

приватному підприємцю Михайликна встановлення торгівельних павільйонів; про видачу 

дозволів на встановлення торгівельних павільйонів у місті; про фінансування лікарні за 

рахунок коштів районного бюджету; про фінансування КП «Житловик» та причини 

недофінансування (передоплата за світло та не підняття тарифу на початку року); про 

проблеми теплопостачання у багатоквартирних будинках; про заподіяну шкоду на 

дитячому майданчику по вул. В.Стуса та побиття ліхтарів вуличного освітлення; про 

проблему функціонування засувок, які встановлені  на тепломережі до теплових 

лічильників (роботи по встановленню виконувалися за кошти АМЕР); про залишки коштів 

по програмі соціально – економічного розвитку; про роботи по ремонту комунальних 

доріг; про встановлення дитячих ігрових майданчиків; про вибори в ОТГ з центром у                   

смт. Більшівці та проблеми децентралізації; про святкування 50 – річчя лікарні та ремонт 

коридору . 

І.Р.Харів –  депутат міської ради, про покращення роботи лабораторії лікарні. 

Р.О.Джура – міський голова, про неможливість брання аналізів за межами лабораторії та 

можливість визначення  часу для обслуговування дітей; про харчування хворих у лікарні; 

про участь депутатів у святкуванні державних свят; про обіцянку підприємця Футерка 

відновити доріжку по вул. Шухевича. 

 

 

Міський голова                                                           Роксолана Джура 

 

 


