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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

двадцятої сесії міської ради сьомого скликання 

Від  29 листопада 2016 року м. Бурштин 

Початок:10:00 

Закінчення:17:00 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       24 депутати міської ради (список додається). 

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

Відсутні на сесії: 2 депутати міської ради (І.Я.Дашевич, А.І.Федорняк ). 

СЛУХАЛИ: Про порядок  денний двадцятої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

двадцятої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до міського бюджету 2016 року (проект № 394). 

Доповідач: О. І. Петровська - начальник фінансового відділу 

2. Про внесення змін до Положення, затвердженого рішенням міської ради                             

від  22 липня  2016 року № 04/15 – 16    «Про затвердження Положення про фонд 

міської ради на виконання депутатських повноважень» (проект №384). 

Доповідач:І.М.Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби 

3. Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг за кошти міського 

бюджету(проект № 385). 

Доповідач:І.З.Карвацький – депутат міської ради 

4. Про затвердження Положення щодо проведення допорогових закупівель (проект 

№410). 

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

5. Про затвердження Статуту Бурштинської гімназії Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області у новій редакції (проект №396). 

Доповідач:В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

6. Про затвердження Положення про відділ освіти і науки  Бурштинської міської ради  

у новій редакції (проект №395). 
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Доповідач:В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

7. Про затвердження Положення про фінансовий відділ   Бурштинської міської ради  

у новій редакції (проект №400). 

Доповідач: О. І. Петровська - начальник фінансового відділу. 

8. Про затвердження Положення про відділ соціального  захисту населення 

Бурштинської міської ради  у новій редакції (проект №406). 

Доповідач: С.Б.Коцур - начальник відділу соціального захисту населення 

9. Про затвердження Положення про Службу у справах дітей   Бурштинської міської 

ради  у новій редакції (проект №407). 

      Доповідач:  С.О.Козар  –  начальник служби у справах дітей 

10. Про внесення змін та доповнень в пункт 2.1 розділу ІІ – «Предмет і мета діяльності, 

основні завдання та функції» Статуту КП «Житловик» (проект №371). 

Доповідач:  І. І. Бандура – завідувач сектору ЖКГ і обліку майна 

11. Про продовження договору оренди приміщення комунальної власності 

Бурштинської міської ради (проект №408). 

Доповідач:  І. І. Бандура – завідувач сектору ЖКГ і обліку майна 

12. Про присвоєння назв новостворених вулиць (проект №399). 

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

Земельні питання 

13. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для будівництва  та обслуговування жилого будинку, 

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

(проект № 386) 

14. 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 №387) 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність (проект №388) 

16. Про затвердження проекту відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. (проект 

№389) 
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17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність (проект № 390) 

18. Про відмову у виділенні земельної ділянки під будівництво храму Покрови 

Пресвятої Богородиці і парафіяльного управління з релігійно-просвітницьким та 

житлово-господарським комплексом в м. Бурштин (проект №391) 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)з 

передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. (проект №392) 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок) (проект № 393) 

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у приватну власність (проект №372) 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок) (проект №373) 

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

(проект №374) 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність (проект №375) 

25. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів з передачею  у власність (проект №376) 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею  у власність (проект 

№377) 

27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)з 

передачею у приватну власність (проект № 378) 

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

ведення садівництва, з передачею у власність (проект №379) 

29. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для будівництва  та обслуговування жилого будинку, 

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

сумісну власність  (проект №380) 

30. 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 із 

земель запасу міської ради (проект №381) 

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

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність (проект №382) 

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

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно свідоцтва про 

право на спадщину  за законом на земельну частку пай (проект №401) 

33. Про затвердження  акту узгодження  зовнішніх меж  земельної ділянки із суміжним 

землекористувачем (проект №402 ) 

34. Про розірвання договорів оренди земельних ділянок, наданих в оренду ТзОВ 

«Восбуд» для будівництва житлових багатоквартирних будинків в м. Бурштин по 

вул. Коновальця б/н та переведення в землі запасу міської ради (проект №403) 

35. Про надання попереднього погодження громадянину фізичній особі  Олійнику 

Михайлу Васильовичу на продаж земельної ділянки  по вул. С.Бандери 105 Б для 

обслуговування нежитлової будівлі (кузні)в м. Бурштин (проект №404) 

36. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення приватному підприємцю Токарчук Лесі 

Романівні  по вул. С. Стрільців 20 в, м. Бурштин (проект 405) 

37. Відповіді на депутатські запити. 

38. Депутатські запити. 
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39. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук -  секретар міської ради, з пропозицією проект № 410 поставити в 

порядку денному третім  пунктом , а проект № 385 – четвертим. 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок  денний двадцятої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до міського бюджету 2016 року (проект № 394). 

Доповідач: О. І. Петровська - начальник фінансового відділу 

2. Про внесення змін до Положення, затвердженого рішенням міської ради                             

від  22 липня  2016 року № 04/15 – 16    «Про затвердження Положення про фонд 

міської ради на виконання депутатських повноважень» (проект №384). 

Доповідач:І.М.Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби 

3. Про затвердження Положення щодо проведення допорогових закупівель (проект 

№410). 

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

4.  Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг за кошти міського 

бюджету(проект № 385). 

Доповідач:І.З.Карвацький – депутат міської ради 

5. Про затвердження Статуту Бурштинської гімназії Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області у новій редакції (проект №396). 

Доповідач:В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

6. Про затвердження Положення про відділ освіти і науки  Бурштинської міської ради  

у новій редакції (проект №395). 

Доповідач:В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

7. Про затвердження Положення про фінансовий відділ   Бурштинської міської ради  

у новій редакції (проект №400). 

Доповідач: О. І. Петровська - начальник фінансового відділу. 

8. Про затвердження Положення про відділ соціального  захисту населення 

Бурштинської міської ради  у новій редакції (проект №406). 

Доповідач: С.Б.Коцур - начальник відділу соціального захисту населення 

9. Про затвердження Положення про Службу у справах дітей   Бурштинської міської 

ради  у новій редакції (проект №407). 

      Доповідач:  С.О.Козар  –  начальник служби у справах дітей 
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10. Про внесення змін та доповнень в пункт 2.1 розділу ІІ – «Предмет і мета 

діяльності, основні завдання та функції» Статуту КП «Житловик» (проект №371). 

Доповідач:  І. І. Бандура – завідувач сектору ЖКГ і обліку майна 

11. Про продовження договору оренди приміщення комунальної власності 

Бурштинської міської ради (проект №408). 

Доповідач:  І. І. Бандура – завідувач сектору ЖКГ і обліку майна 

12. Про присвоєння назв новостворених вулиць (проект №399). 

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

Земельні питання 

13. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для будівництва  та обслуговування жилого будинку, 

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

(проект № 386) 

14. 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 №387) 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність (проект №388) 

16. Про затвердження проекту відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. (проект 

№389) 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність (проект № 390) 

18. Про відмову у виділенні земельної ділянки під будівництво храму Покрови 

Пресвятої Богородиці і парафіяльного управління з релігійно-просвітницьким та 

житлово-господарським комплексом в м. Бурштин (проект №391) 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)з 

передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. (проект №392) 
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20. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок) (проект № 393) 

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у приватну власність (проект №372) 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок) (проект №373) 

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

(проект №374) 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність (проект №375) 

25. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів з передачею  у власність (проект №376) 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею  у власність (проект 

№377) 

27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)з 

передачею у приватну власність (проект № 378) 

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

ведення садівництва, з передачею у власність (проект №379) 

29. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для будівництва  та обслуговування жилого будинку, 

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

сумісну власність  (проект №380) 
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30. 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 із 

земель запасу міської ради (проект №381) 

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

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність (проект №382) 

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

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно свідоцтва про 

право на спадщину  за законом на земельну частку пай (проект №401) 

33. Про затвердження  акту узгодження  зовнішніх меж  земельної ділянки із суміжним 

землекористувачем (проект №402 ) 

34. Про розірвання договорів оренди земельних ділянок, наданих в оренду ТзОВ 

«Восбуд» для будівництва житлових багатоквартирних будинків в м. Бурштин по 

вул. Коновальця б/н та переведення в землі запасу міської ради (проект №403) 

35. Про надання попереднього погодження громадянину фізичній особі  Олійнику 

Михайлу Васильовичу на продаж земельної ділянки  по вул. С.Бандери 105 Б для 

обслуговування нежитлової будівлі (кузні)в м. Бурштин (проект №404) 

36. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення приватному підприємцю Токарчук Лесі 

Романівні  по вул. С. Стрільців 20 в, м. Бурштин (проект 405) 

37. Відповіді на депутатські запити. 

38. Депутатські запити (І.М.Мазур,І.В.Прокопів). 

39. Різне. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

    «за»           - 24 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: 

1. Про внесення змін до міського бюджету 2016 року (проект № 394). 

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

рішення ( виконання міського бюджету 103 %), та пропозицією комісії з питань бюджету 

та економічного розвитку: 

1. Відповідно до листів розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету: 

по загальному фонду 

КВК 10 «відділ освіти» 

КФК070201 «Загальноосвітні школи» 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»-150000,0грн. 

КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»+100000,0грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»+50000,0грн. 

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

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»-13000,0грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»-2900,0грн. 

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»+13000,0грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»+2900,0грн. 

КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»-6000,0грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»-2500,0грн. 

КФК 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»+5000,0грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»+1300,0грн. 

КФК 070805 «Групи централізованого господарського обслуговування» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»+1000,0грн. 
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КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»+1200,0грн. 

КВК 15 «відділ соціального захисту» 

КФК 090201 «Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону 

України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають 

особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) 

осіб» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»-464966,74грн. 

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

комунальних послуг» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+464966,74грн. 

КФК 090304 « Допомога при народженні дитини» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню » - 292216,28 грн. 

КФК 090214 «Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню » - 6250,00 грн. 

КФК  091205 « Виплата грошових компенсацій фізичним особам ,які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку ,інвалідам,дітям інвалідам  » 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних » - 708,00 грн. 

КФК 010116 Орган місцевого самоврядування 

КЕКВ 2240 Оплата послуг крім комунальних +6718 грн 

КФК 090305 «Допомога на дітей ,над якими встановлено опіку чи піклування» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню » + 2069,16 грн. 

КФК 090306 « Допомога на дітей одиноким матерям ». 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню » + 1543,65 грн 

КФК 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім”ям» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних » + 76,55 грн. 
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КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню » + 288409,89 грн. 

КФК  091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних  »  + 117,30 

КФК 090412 « Інші видатки на соціальний захист населення» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних » + 240,00 грн. 

по спеціальному фонду: 

КВК 01 «міська рада» 

КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»-57544,0грн. 

КВК 10 «відділ освіти» 

КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+57544,0грн. 

2. Врахувати в складі доходів загального фонду міського бюджету «"Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій 

населенню на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу"»по коду 41031000  в сумі 800,0грн та спрямувати її на КВК15 «відділ 

соціального захисту» 

КФК 090202 «Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону 

України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають 

особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) 

осіб» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+800,0грн. 

3. Зменшити бюджетні призначення по КВК 075 «фінансовий відділ»  

КФК 250380 «Інша субвенція» 

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» -

10000,0грн. 
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та направити на субвенцію УДКСУ у Галицькому районі для поточних видатків на 

утримання управління(зміцнення матеріально-технічної бази) 

КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»  

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» 

+10000,0грн. 

4. П.1. викласти в наступній редакції: 

Відповідно статті 52 Бюджетного кодексу України, внести зміни в дохідну частину 

загального фонду бюджету міста (збільшити в обсязі 1000000грн.) а саме :а саме:. 

 

Код Назва податку Зміни (+,-) 

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 

+76281 

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування 

+21000 

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 

-8090 

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності 

+7842 

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

+250000 

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості 

+193 

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості 

+6982 

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 

-95000 

1010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

+82681 
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нежитлової нерухомості 

 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб   +347512 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб   +30000 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб   +30000 

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб -25000 

18030100 Туристичний збір,сплачений юридичними особами +1236 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  +250000 

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 

+11252 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  -2299 

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань 

+4110 

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг +12800 

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень 

+8500 

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності 

-10000 

 ВСЬОГО 1000000 

5. п.2 викласти в наступній редакції: 

Кошти від збільшення дохідної частини міського бюджету в сумі 100000,0грн. спрямувати 

та внести відповідні зміни 

           Відділу освіти та науки 

           - для фінансування Бурштинського ТЕК у листопаді 2016 року  197000,0грн. 

           - на заробітну плату для ДНЗ 90000,0грн. 

           - на продукти харчування для ЗНЗ 200000,0грн.           

           - для оплати енергоносіїв 40000,0грн. 

           - для придбання ПММ  на перевезення  школярів 17000,0грн 
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           - для матеріально-технічного забезпечення вивчення професійних дисциплін у 

Бурштинсьому МНВК  32100,0грн 

           - на придбання пневматичної гвинтівки 2360,0грн. 

           - для оплати послуг з дизенфекції  у ДНЗ -3496,58грн. 

           - для оплати за акредитацію МНВК-230,0грн. 

           - для оплати послуг по страхуванню транспортних засобів МНВК 4508,0грн. 

           - для придбання автошин для автобуса МНВК 5360,0грн. 

           - для придбання вогнегасників для ЗНЗ 2835,0грн. 

           - для придбання токенів для СДО в УДКСУ-3200,0грн. 

           - для придбання ПММ (масло, тосол тощо) 1826,42грн. 

            КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»  

            КЕКВ 2111 «Заробітна плата»+90000,0грн. 

            КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» +15000,0грн. 

            КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+3496,58грн. 

            КФК 070201 «Загальноосвітні школи»  

            КЕКВ 2210 «  Предмети , матеріали, обладнання та інвентар»+ 5195,0грн  

            КЕКВ 2230 «Продукти харчування»+200000,0грн. 

            КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» +15000,0грн. 

            КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії»+10000,0грн. 

            КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти» 

            КЕКВ 2210 «Предмети , матеріали, обладнання та інвентар» +56285,42грн. 

            КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+4738,0грн 

            КФК 070501 «Професійно-технічні заклади освіти»  

            КЕКВ 2230 «Продукти харчування»+22200,0грн. 

            КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» +50000,0грн 

            КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»+6000,0грн. 

            КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії»+19170,0грн. 

            КЕКВ 2720 «Стипендії»+99630,0грн. 
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            КФК 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів 

освіти» 

             КЕКВ 2210 «  Предмети , матеріали, обладнання та інвентар»+ 3200,0грн 

Міській раді 

- на заробітну плату 159000,0грн 

           - на придбання паперу 1000,0грн. 

           - на виготовлення печаток (відповідно до звернення керуючої справами)2500,0 грн. 

           - на ремонт стиків зовнішніх стін панельних будинків 2000,0грн. 

           - на проведення робіт по благоустрою кладовища у старій частині м.Бурштин 

5200,0грн. 

           -_для публікації матеріалів у газеті «Бурштинський вісник» 5000,0грн.  _ 

           - для відшкодування різниці між розміром ціни ( тарифу) на житлово – комунальні 

послуги , що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої 

влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат 

на їх виробництво ( надання) для КП «Житловик» 200000,0грн 

            - для виготовлення електронного ключа для відділу державної реєстрації 685,0грн. 

             - для нагородження депутатів міської ради до дня місцевого самоврядування 

6500,0грн 

             КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»  

             КЕКВ 2111 «Заробітна плата»+80833,0грн. 

             КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»+77958,0грн. 

             КЕКВ 2210 «Предмети , матеріали, обладнання та інвентар»+4185,0грн 

             КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+5000,0грн. 

             КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл»  

             КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+7200,0грн. 

             КФК 100103 « Дотація житлово – комунальному господарству»  
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             КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, 

організаціям» +200 000,0 грн.  _ 

             КФК 250404 «Інші видатки» 

             КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+6500,0грн. 

           Відділу культури 

            - для придбання токенів для СДО в УДКСУ-3200,0грн. 

              КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» 

              Відділу соціального захисту 

            - для дофінансування програми соціальної підтримки сімей військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів, які брали або беруть участь в Антитерористичній 

операції в східних областях України 10000,0грн. 

             -  для публікації матеріалів у газеті «Бурштинський вісник» 5000,0грн.   

              КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»  

              КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+5000,0грн. 

              КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» 

              КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+10000,0грн. 

6.Врахувати в складі доходів субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 

послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати по коду 410308000 та 

спрямувати відділу соціального захисту КВК 015 

КФК 090201 «Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону 

України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають 

особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) 

осіб» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+10000,0грн. 

КФК 090204 «Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, 

ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам 
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Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, 

ветеранам Державної служби» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+5000,0грн 

КФК 090207 «Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 

яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+5000,0грн. 

КФК 090210 «Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені 

частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, 

передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону 

здоров`я, частиною п`ятою» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+20000,0грн 

КФК 090215 «Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та 

прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а 

також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше 

дітей» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+5000,0грн. 

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

комунальних послуг» 

 КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+955000,0грн. 

7.Відповідно до листів розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету 

КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, 

ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)-29700,0грн. 

КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл» 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)»+29700,0грн.(КП Житловик) 

Зазначила ,що 90% коштів направляються на захищені статті. 
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ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура -  міський голова, про фінансову підтримку КП « Житловик» та 

Бурштинського  торговельно – економічного коледжу, про перспективи фінансування 

даного закладу освіти. 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 01/20-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

            «за»              -  25 

         «проти»        -  0 

         «утрим.»       -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення змін до Положення, затвердженого рішенням міської ради                             

від  22 липня  2016 року № 04/15 – 16    «Про затвердження Положення про фонд 

міської ради на виконання депутатських повноважень» (проект №384). 

Доповідач:І.М.Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби 

ДОПОВІДАВ:  

І.М.Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби, яка ознайомила з  проектом 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук -  секретар міської ради, про пропозиції  постійних комісій ради : 

      -     пропозиція комісії з питань законності та етики: 

Внести доповнення у п.2.1 в третьому абзаці, після слів «бюджетних установ, музичних 

інструментів та іншого обладнання для музичних шкіл, художніх колективів, які 

фінансують з міського бюджету», далі  по тексту. 

- пропозиція комісії з питань бюджету та економічного розвитку: 

1.Викласти пункт 1.3 в наступній редакції:  

 П 1.3. Для виділення коштів з Фонду, депутат звертається до міського голови з 

клопотанням до якого додається обґрунтування в потребі на виділення коштів, а саме:  

1.3.1 Для отримання матеріальної допомоги:  

- заява громадян;  

- копію паспорта та ідентифікаційного коду;  
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- реквізити рахунку для зарахування коштів на поточний чи картковий рахунок;  

- копію медичної довідки (у разі виділення коштів на лікування) і ін..  

1.3.2. Для перерахування коштів за виконані роботи:  

- заява громадян;  

- договір на виконання робіт, акт виконаних робіт, кошторис витрат, довідка КБ-3 

(погоджені депутатом).  

1.3.3 для придбання матеріалів:  

- заява громадян;  

- договір купівлі – продажу матеріалів (при наявності), рахунок на придбання матеріалів; 

- накладна. 

2. З пункту «Доповнити П.2.1» вилучити слово «прибудинкової»: придбання матеріалів 

для дитячих майданчиків та облаштування прибудинкової території. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  № 02/20–16  прийняти  за основу. 

Голосували ( Результати поіменного голосування додаються ): 

                                                           «за»            -  25 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ВИРІШИЛИ: 

Внести доповнення у п.2.1 в третьому абзаці, після слів «бюджетних установ, музичних 

інструментів та іншого обладнання для музичних шкіл, художніх колективів, які 

фінансують з міського бюджету», далі  по тексту. 

Голосували ( Результати поіменного голосування додаються ): 

                                                          «за»              -  25 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

ВИРІШИЛИ: доповнити проект рішення: 

1.Викласти пункт 1.3 в наступній редакції:  
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 П 1.3. Для виділення коштів з Фонду, депутат звертається до міського голови з 

клопотанням до якого додається обґрунтування в потребі на виділення коштів, а саме:  

1.3.1 Для отримання матеріальної допомоги:  

- заява громадян;  

- копію паспорта та ідентифікаційного коду;  

- реквізити рахунку для зарахування коштів на поточний чи картковий рахунок;  

- копію медичної довідки (у разі виділення коштів на лікування) і ін..  

1.3.2. Для перерахування коштів за виконані роботи:  

- заява громадян;  

- договір на виконання робіт, акт виконаних робіт, кошторис витрат, довідка КБ-3 

(погоджені депутатом).  

1.3.3 для придбання матеріалів:  

- заява громадян;  

- договір купівлі – продажу матеріалів (при наявності), рахунок на придбання матеріалів; 

- накладна. 

2. Доповнити П.2.1 « придбання матеріалів для дитячих майданчиків та облаштування 

прибудинкової території». 

Голосували  ( Результати поіменного голосування додаються ): 

                                                          «за»              - 25 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 02/20-16 додається). 

Голосували ( Результати поіменного голосування додаються ): 

                                                          «за»              -  25 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 
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СЛУХАЛИ: 

3. Про затвердження Положення щодо проведення допорогових закупівель (проект 

№410). 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура -  міський голова, про пропоновану межу закупівель; про підтримку 

КП «Житловик»; про можливість призупинення робіт та закупівель через часову межу; 

про підтримку всіх правильних пропозицій. 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  № 03/20–16  прийняти  за основу. 

Голосували ( Результати поіменного голосування додаються ): 

                                                           «за»            -  25 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук -  секретар міської ради, про процедуру розгляду проекту рішення. 

В.І.Марчук –директор КП «Житловик», про зауваження щодо процедури 

застосування системи електронних державних закупівель ProZorro для господарства 

озеленення. 

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

службовою запискою начальника відділу економіки і промисловості  ( додається ). 

В.Л.Рик - депутат міської ради, про  роз’яснення щодо придбання шкільної 

документації. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про  роз’яснення щодо процедури 

закупівель шкільних підручників та запропонував застосувати систему електронних 

державних закупівель ProZorro. 

Р.О.Джура -  міський голова, про чітке формулювання у технічному завданні 

вимог, які базуються на нормативних документах  міністерства освіти і науки . 

О. І. Петровська - начальник фінансового відділу, про неможливість процедури 

співфінансування з міського бюджету на придбання  підручників, які закупляються за 

кошти державного бюджету до повного забезпечення у випадку застосування системи 

електронних державних закупівель ProZorro.  
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І.З.Карвацький – депутат міської ради, з пропозицією: процедуру придбання 

підручників за кошти міського бюджету проводити через систему електронних державних 

закупівель ProZorro. 

С.М.Сопільняк – головний лікар КО « Бурштинська центральна міська лікарня», 

про неможливість закупки медичної документації , програмного забезпечення медичних 

програм та ряду медичних препаратів через систему електронних державних закупівель 

ProZorro. 

ВИРІШИЛИ:  

 Внести зміни до п.3.2. «Дія цього Положення не поширюється на закупівлю товарів, робіт 

та послуг» та доповнити наступним: 

- послуги на право користування аналітично-інформаційною системою «Місцеві 

бюджети рівня міста, району «2006»; 

- послуги програмного забезпечення «Парус», «Медок»; 

- послуги інформаційного забезпечення сайту міської ради та сайту відділу освіти; 

- послуги охорони об’єктів; 

- послуги зв’язку (Укрпошта), придбання марок, конвертів; 

- послуга дератизації та дезінфекції; 

- транспортні послуги відділу освіти і науки (перевезення дітей транспортом МНВК 

м.Бурштина); 

- повірка та придбання вогнегасників; 

- придбання шкільної документації та документів про освіту; 

- придбання підручників для ЗНЗ на умовах спів фінансування до державного 

бюджету для повного забезпечення; 

- продукти згідно закупівельних актів у населення (яблука, груші, виноград, 

сухофрукти, ревінь, квашені огірки, мед натуральний, яйця). 

 

Голосували ( Результати поіменного голосування додаються ): 

                                                           «за»            -  25 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ВИСТУПИЛИ: 

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

службовою запискою начальника відділу економіки і промисловості  ( додається). 
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ВИРІШИЛИ:  

Р.О.Джура -  міський голова, про чітке формулювання технічних завдань на 

закупівлю продуктів харчування. 

ВИРІШИЛИ:  

Доповнити п.3.4.  Перелік товарів та послуг, на які поширюється  застосування системи 

електронних державних закупівель ProZorro: 

- молочна продукція (молоко, сметана, масло, сир-творог, кефір, йогурти); 

- овочі та фрукти; 

- хліб та хлібобулочні вироби, печиво; 

- рибна продукція; 

- спеції (цукор ванільний, лимонна кислота, дріжджі, лавровий лист, сухарі 

панірувальні, крохмаль); 

- соки; 

- яловичина; 

- сардельки; 

- філе куряче; 

- печінка; 

- придбання підручників для ЗНЗ за кошти міського бюджету згідно вимог 

Міністерства освіти і науки України. 

 

Голосували ( Результати поіменного голосування додаються ): 

                                                           «за»            -  21 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  4 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

листом адміністрації КО « Бурштинська центральна міська лікарня» від 29.11.2016 № 304 

(додається). 

С.М.Сопільняк – головний лікар КО « Бурштинська центральна міська лікарня», 

про сучасні вимоги щодо медичного ліцензованого програмного  забезпечення та 
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закупівлю медичних препаратів, про труднощі при написанні технічних завдань та 

недоліки впровадження системи електронних державних закупівель ProZorro. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про можливість спрощеної процедури. 

ВИРІШИЛИ:  

Доповнити п.3.4.  Перелік товарів та послуг, на які поширюється  застосування 

системи електронних державних закупівель ProZorro: 

- придбання медикаментів та перев’язочних матеріалів . 

      Доповнити  п.3.2. «Дія цього Положення не поширюється на закупівлю товарів, робіт 

та послуг»: 

-  наркотики; 

- препарати для наркозу; 

- прекурсори; 

- медикаменти для надання невідкладної (ургентної) допомоги; 

- медична документація та ліцензовані програми. 

Голосували ( Результати поіменного голосування додаються ): 

                                                           «за»            -  24 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ВИСТУПИЛИ: 

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

пропозицією комісії з питань бюджету та економічного розвитку: 

1.Внести зміни в п. 3.1, а саме: «починається від 3000 грн. для товарів та послуг та 5000 

грн. для робіт»; 

 2.Доповнити п 3.2 наступним: «- які фінансуються з спеціального фонду;» , «- згідно 

додаткових угод до договорів 2016р».та «послуги на право користування аналітично-

інформаційною системою (місцеві бюджети рівня міста , району «2006» 

3.Внести зміни в п. 11.2, а саме: 

1.«послуг на підставі договору цивільно-правового характеру»; 
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2.«роботи та послуги виконавцями яких є профільні комунальні підприємства, 

бюджетні установи»; 

3.«товарів, робіт і послуг, на які встановлено фіксовані та регульовані ціни»; 

4.«обслуговування комп’ютерної мережі та оргтехніки відділу Державного реєстру 

виборців міської ради ( безпосередньо через гарантійне обслуговування Державного 

реєстру України від ДП «КонікаМінолта Україна»)». 

               Р.О.Джура –  міський голова, з пропозицією роботи з  вивезення  сміття , 

прибирання, осінньо – зимові роботи, посипка доріг, озеленення проводити без 

застосування системи електронних державних закупівель ProZorro; про ліквідацію аварій 

каналізаційних мереж; про ліквідацію негоди. 

             І.З.Карвацький – депутат міської ради, про винесення робіт по озелененню на 

ззастосування системи електронних державних закупівель ProZorro. 

             В.Є.Василик – депутат міської ради, з пропозицією: закупівлю послуги «заходи з 

озеленення» проводити без застосування системи електронних державних закупівель 

ProZorro. 

ВИРІШИЛИ:  

Внести зміни до п.3.2. «Дія цього Положення не поширюється на закупівлю товарів, робіт 

та послуг»: 

- доповнити:  «заходи з озеленення». 

 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                           «за»            -  15 

«проти»      -  1 

                                                          «утрим.»     -  8 

ВИСТУПИЛИ: 

М.С.Назар -  начальник відділу економіки та промисловості,з пропозицією : 

Внести зміни до п.3.2. «Дія цього Положення не поширюється на закупівлю товарів, робіт 

та послуг»: 

- зняти:  «послуги на підставі договору цивільно-правового характеру»; 

               «товари, роботи і послуги, на які встановлено фіксовані та регульовані ціни»; 

                «роботи та послуги виконавцями яких є бюджетні установи». 
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- доповнити: «роботи та послуги виконавцями яких є профільні комунальні підприємства»  

- КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради»; 

- КП «Житловик»:  встановлення та розбирання новорічної ялинки, автогрейдерні 

послуги, послуги по обслуговуванню доріг. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до п.3.2. «Дія цього Положення не поширюється на закупівлю товарів, робіт 

та послуг»: 

- зняти:  «послуги на підставі договору цивільно-правового характеру»; 

               «товари, роботи і послуги, на які встановлено фіксовані та регульовані ціни»; 

                «роботи та послуги виконавцями яких є бюджетні установи». 

 

- доповнити: «роботи та послуги виконавцями яких є профільні комунальні підприємства»  

              -        КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради»; 

- КП «Житловик»:  встановлення та розбирання новорічної ялинки, 

автогрейдерні послуги, послуги по обслуговуванню доріг. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  21 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  3 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив з  пропозицією комісії з 

питань бюджету та економічного розвитку: 

 внести зміни в п. 3.1, а саме: «починається від 3000 грн. для товарів та послуг та 5000 грн. 

для робіт». 

Р.О.Джура – міський голова, з пропозицією внести зміни в п. 3.1, а саме: «починається від 

50000 грн. для товарів та послуг, робіт». 

Л.Р.Івасюк –  голова фракції ПП « Радикальна партія Олега Ляшка », з пропозицією 

оголосити позачергову перерву на 5 хв. 

В роботі сесії оголошено позачергову перерву.  
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ВИСТУПИЛИ: 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, з пропозицією відмінити результати голосування по    

внесенню змін  до п.3.2. «Дія цього Положення не поширюється на закупівлю товарів, 

робіт та послуг»: «заходи з озеленення » ( крім косіння прибудинкових територій),  ,та 

запропонувала внести «заходи з озеленення  ( крім косіння прибудинкових територій) »  у 

перелік товарів та послуг , на які поширюється  застосування системи електронних 

державних закупівель ProZorro. 

І.С.Башук – головний економіст КП « Житловик», про територію яку косить 

підприємство, про роботу господарства благоустрою. 

Л.Р.Івасюк –  депутат міської ради, про кошти , які затрачаються на закупівлю зелених 

насаджень та обслуговування квітників; про можливість закладання у міський бюджет 

зарплати працівникам благоустрою;  про можливу корупційну складову в процесі 

закупівлі посадкового матеріалу. 

М.В.Шкарпович –  депутат міської ради, про можливість КП « Житловик» брати участь у  

закупівлях через ProZorro. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який звернувся до юридичного відділу за 

роз’ясненнями щодо процедури обговорення питання. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про можливість голосування за пропозиції 

депутатів. 

І.О.Дулик –  депутат міської ради, про цінову політику КП « Житловик». 

Л.Р.Івасюк –  депутат міської ради, про голосування за дане питання. 

В.І.Марчук – директор КП «Житловик», про вирощування посадкового матеріалу 

самостійно. 

Л.Р.Івасюк –  депутат міської ради, про ціну посадкового матеріалу. 

І.М.Мазур  –  депутат міської ради, про незадовільну роботу підприємства по косінню 

трави, запропонувала закласти в заробітній платі  виконання робіт по косінню. 

І.З.Карвацький –  депутат міської ради, з пропозицією не переголосовувати по даному 

питанню. 
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Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який запропонував розглянути пропозиції, які 

поступили в порядку черговості.   

ВИРІШИЛИ: 

Доповнити п.3.1. «починається від 3000,00 грн. для товарів та послуг та 5000,00 грн. для 

робіт, але не перевищує межі, встановлені Законом». 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  15 

«проти»      -  3 

«утрим.»     -  7 

ВИСТУПИЛИ: 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про зняття своєї пропозиції. 

ВИРІШИЛИ:  пропозицію внести зміни в п. 3.1, а саме: «починається від 50000 грн. для 

товарів та послуг, робіт» відхилено. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»               -  7 

«проти»        -  5 

 «утрим.»       -  11 

Рішення депутатами відхилене, оскільки не отримало необхідної більшості голосів 

від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.І.Горват – депутат міської ради,з пропозицією від представників ПП « Солідарність » 

внести зміни в п. 3.1, а саме: «починається від 10000 грн. для товарів та послуг, та                   

20000 грн. для робіт». 

В роботі сесії оголошено позачергову перерву.  

ВИРІШИЛИ:  пропозицію внести зміни в п. 3.1, а саме: «починається від 10000 грн. для 

товарів та послуг та 20000 грн. для робіт»  відхилено. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  11 

«проти»        -  8 

                                                         «утрим.»       -  6 
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Рішення депутатами відхилене, оскільки не отримало необхідної більшості голосів 

від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик – голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, з пропозицією зняти 

з обговорення пропозицію комісії: доповнити п 3.2 наступним: «- які фінансуються з 

спеціального фонду;» , «- згідно додаткових угод до договорів 2016 року»; внести зміни в 

п. 11.2, а саме: «(повинно бути документально підтверджено рішенням Замовника сесії)». 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 03/20-16 додається). 

      Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»              -  21 

«проти»        -  1 

«утрим.»       -  3 

СЛУХАЛИ: 

4. Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг за кошти міського 

бюджету(проект № 385). 

ДОПОВІДАВ:  

І.З.Карвацький – депутат міської ради, який ознайомив з  проектом рішення, та 

пропозицією опублікування закупівельних планів через системуі електронних державних 

закупівель ProZorro до 01.01.2017 з наступним перезатвердженням при прийнятті 

бюджету Бурштинської міської ради на 2017 рік. У разі не прийняття бюджету до 

01.01.2017 дозволити проводити закупівлі необхідного товару за методом переговорної 

процедури з обов’язковою публікацією обґрунтування. 

ВИСТУПИЛИ: 

О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, про процедуру впровадження 

фінансування закупівель з міського бюджету. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  № 04/20–16  прийняти  за основу. 

Голосували  ( Результати поіменного голосування додаються ): 

  «за»            -  25 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук -  секретар міської ради, який ознайомив з пропозиціями юридичного відділу: 
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1.Заголовок до проекти викласти в такій редакції: «Про здійснення допорогових 

закупівель товарів робіт і послуг за кошти місцевого бюджету»; 

2.У першому реченні мотивувальної частини проекту ст..ст.28,38 ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виключити, як такі, що не відповідають тексту проекту (цими 

статтями передбачаються повноваження виконавчих органів, а не міської ради), та 

змінити на ст..ст. 25,26; 

3.В мотивувальній частині додати посилання на: Постанову КМУ від 24.02.2016 року 

№166 «Про затвердження порядку функціонування електронної системи закупівель та 

проведення авторизації електронних майданчиків», Порядок здійснення допорогових 

закупівель, затверджений Наказом Державного Підприємства Зовнішторгвидав України 

від 13.04.2016 року №35; 

4. Мотивувальної частини проекту викласти в такому порядку: з метою…, відповідно до 

…,враховуючи…, керуючись. 

5. В п.1: після слів «Виконавчому комітету міської ради» додати «, структурним 

підрозділам міської ради, із статусом юридичної особи,»; після слів «усім» додати 

«комунальним»; після слів «підприємствам» додати «установам»; слова «втому числі» 

замінити на «зокрема»; абревіатуру «КП» замінити на «КО» (комунальна організація) 

«Бурштинська міська центральна лікарня»; 

6. Пункти 3,4 проекту виключити, як такі, що не відповідають законодавству України. 

Органи місцевого самоврядування не наділені такими повноваженнями. 

7. П.5 виключити, оскільки резолютивна частина проекту, зокрема п.1, містить чітко 

визначених виконавців даного розпорядчого документу. 

8. В п.6 уточнити дату (оскільки 28.02.2016 року засідання міської ради не було) та про що 

рішення, яке вважається таким, що втратило  чинність. 

 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозиції юридичного відділу. 

1.Заголовок до проекти викласти в такій редакції: «Про здійснення допорогових 

закупівель товарів робіт і послуг за кошти місцевого бюджету»; 

2.У першому реченні мотивувальної частини проекту ст..ст.28,38 ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виключити, як такі, що не відповідають тексту проекту (цими 
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статтями передбачаються повноваження виконавчих органів, а не міської ради), та 

змінити на ст..ст. 25,26; 

3.В мотивувальній частині додати посилання на: Постанову КМУ від 24.02.2016 року 

№166 «Про затвердження порядку функціонування електронної системи закупівель та 

проведення авторизації електронних майданчиків», Порядок здійснення допорогових 

закупівель, затверджений Наказом Державного Підприємства Зовнішторгвидав України 

від 13.04.2016 року №35; 

4. Мотивувальної частини проекту викласти в такому порядку: з метою…, відповідно до 

…,враховуючи…, керуючись. 

5. В п.1: після слів «Виконавчому комітету міської ради» додати «, структурним 

підрозділам міської ради, із статусом юридичної особи,»; після слів «усім» додати 

«комунальним»; після слів «підприємствам» додати «установам»; слова «втому числі» 

замінити на «зокрема»; абревіатуру «КП» замінити на «КО» (комунальна організація) 

«Бурштинська міська центральна лікарня»; 

6. Пункти 3,4 проекту виключити, як такі, що не відповідають законодавству України. 

Органи місцевого самоврядування не наділені такими повноваженнями. 

7. П.5 виключити, оскільки резолютивна частина проекту, зокрема п.1, містить чітко 

визначених виконавців даного розпорядчого документу. 

8. В п.6 уточнити дату (оскільки 28.02.2016 року засідання міської ради не було) та про що 

рішення, яке вважається таким, що втратило  чинність. 

                     Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  25 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про подачі планів закупівель та програми для 

формування міського бюджету на 2017 рік. 

О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, про процедуру впровадження 

фінансування з міського бюджету. 

 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про терміни впровадження закупівель до 35 днів. 
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І.М.Мазур – депутат міської ради, про ризик заключення річних договорів без 

застосування системи електронних державних закупівель ProZorro.  

В.Є.Василик – депутат міської ради, з пропозицією впровадження системи 

закупівель з 01.02.2017.  

І.В.Прокопів – депутат міської ради, з пропозицією впровадження системи 

закупівель з 01.04.2017.  

В.Л.Рик – депутат міської ради, з пропозицією впровадження системи закупівель 

через 30 днів з дати опублікування бюджету.  

   В.Є.Василик – депутат міської ради, про зняття своєї пропозиції. 

В роботі сесії оголошено позачергову перерву.  

ВИСТУПИЛИ: 

 В.Л.Рик – депутат міської ради, про зняття своєї пропозиції. 

             І.З.Карвацький – депутат міської ради,з пропозицією: 

1. Ввести систему електронних закупівель ProZorro (http://prozorro.gov.ua) починаючи з 

01.01.2017. 

2. Дозволити виконавчому комітету Бурштинської міської ради, структурним  

підрозділам міської ради, із статусом юридичної особи, а також усім комунальним 

підприємствам, установам та організаціям, які фінансуються з міського бюджету 

зокрема КП «Житловик», КО «Бурштинська центральна міська лікарня», КП 

«Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» здійснювати  закупівлі товарів 

та послуг в межах бюджетних асигнувань на січень місяць 2017 року (за 

одноразовими договорами). 

ВИРІШИЛИ: 

Доповнити проект рішення: 

1. В п.1 «вести систему електронних закупівель ProZorro (http://prozorro.gov.ua) 

починаючи з 01.01.2017». 

2. Дозволити виконавчому комітету Бурштинської міської ради, структурним 

підрозділам міської ради, із статусом юридичної особи, а також усім 

комунальним підприємствам, установам та організаціям, які фінансуються з 

міського бюджету зокрема КП «Житловик», КО «Бурштинська центральна 

міська лікарня», КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» 

здійснювати  закупівлі товарів та послуг в межах бюджетних асигнувань на 

січень місяць 2017 року (за одноразовими договорами). 

      Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

http://prozorro.gov.ua/
http://prozorro.gov.ua/


 33 

     «за»               -  17 

«проти»        -  2 

«утрим.»       -  6 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 04/20-16 додається). 

      Голосували ( Результати поіменного голосування додаються ): 

   «за»               -  22 

 «проти»        -  1 

  «утрим.»       -  2 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про затвердження Статуту Бурштинської гімназії Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області у новій редакції (проект №396). 

ДОПОВІДАВ:  

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

рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 05/20-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

         «за»          -  25 

       «проти»    -  0 

       «утрим.»   -  0 

СЛУХАЛИ: 

6. Про затвердження Положення про відділ освіти і науки  Бурштинської міської ради  

у новій редакції (проект №395). 

ДОПОВІДАВ:  

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

рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 06/20 - 16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

         «за»          -  25 

       «проти»    -  0 

       «утрим.»   -  0 

 

СЛУХАЛИ: 
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7. Про затвердження Положення про фінансовий відділ   Бурштинської міської ради  

у новій редакції (проект №400). 

ДОПОВІДАВ:  

О. І. Петровська - начальник фінансового відділу, яка ознайомила з  проектом 

рішення . 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 07/20 - 16 додається). 

Голосували ( Результати поіменного голосування додаються ): 

                                                         «за»               -  25 

«проти»        -  0 

                                                         «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

8. Про затвердження Положення про відділ соціального  захисту населення 

Бурштинської міської ради  у новій редакції (проект №406). 

ДОПОВІДАВ:  

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

рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 08/20 - 16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

         «за»          -  25 

       «проти»    -  0 

       «утрим.»   -  0 

СЛУХАЛИ: 

9. Про затвердження Положення про Службу у справах дітей   Бурштинської міської 

ради  у новій редакції. (проект №407). 

ДОПОВІДАВ:  

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

рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 09/20 - 16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

         «за»          -  25 

       «проти»    -  0 

       «утрим.»   -  0 

СЛУХАЛИ: 
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10. Про внесення змін та доповнень в пункт 2.1 розділу ІІ – «Предмет і мета 

діяльності, основні завдання та функції» Статуту КП «Житловик» (проект №371). 

ДОПОВІДАВ:  

І. І. Бандура – завідувач сектору ЖКГ і обліку майна,яка ознайомила із поданими 

матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 10/20 - 16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»               -  25 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

11. Про продовження договору оренди приміщення комунальної власності 

Бурштинської міської ради  (проект №408). 

ДОПОВІДАВ:  

І. І. Бандура – завідувач сектору ЖКГ і обліку майна, яка ознайомила із поданими 

матеріалами,  проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Т.Д.Попик – депутат міської ради, який ознайомив присутні з пропозицією комісії 

з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства: комісія 

рекомендує не продовжувати оренду приміщення комунальної власності Бурштинської 

міської ради, бо орендар порушив договір оренди (самовільно зробив прибудову до 

приміщення). 

Р.О.Джура – міський голова, про відновлення приміщення в попередні роки; про 

роботи виконані підприємцем В.В.Твароком; про відшкодування коштів підприємцю у 

випадку не прийняття рішення по продовження договору оренди. 

І.В.Прокопів  – депутат міської ради, про відсутність підстав у продовженні 

оренди. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про перегляд ціни за оренду приміщення.  

І. І. Бандура – завідувач сектору ЖКГ і обліку майна, про величину ціни оренди. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про прибудову біля приміщення будинку 

культури.  

О.Т.Драбчук – депутат міської ради, про з пропозицією заслухати інформацію від 

підприємця В.В.Тварока щодо погроз депутатам та надати слово підприємцю. 
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В.В.Тварок – приватний підприємець, про неправдиву інформацію щодо погроз 

депутатам підприємцем, про призначення прибудови для обслуговування підвального 

приміщення ( встановлено насоси для відкачування води з підвального приміщення ); про 

роботи виконанні по ремонту сцени; про величину вкладених коштів в сумі 200,0 тис.грн;  

про відсутність технічної документації на будинок; про вкладені кошти у ремонт 

приміщення та можливість їх відшкодування. 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про висновок профільної комісії, який зроблений 

на основі наданих документів та необхідність присутності підприємця на засіданні комісії. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про послуги населенню, які надаються 

підприємцем. 

В.В.Тварок – приватний підприємець, про перелік робіт які виконує 

підприємство. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про підтримку проекту рішення. 

І.М.Мазур – депутат міської ради, про процедуру розгляду даного питання. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про естетичний вигляд прибудови та її 

законність. 

В.В.Тварок – приватний підприємець, про оренду приміщення колишньої 

котельні; про деревяну прибудову. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про необґрунтованість відмови в 

продовженні оренди; подальші дії міської ради та підприємця. 

Р.О.Джура – міський голова, про підтримку пропозиції депутата Т.М.Сенчини. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про можливість знесення прибудови. 

В.В.Тварок – приватний підприємець, про незакінчення робіт по облаштуванню 

фасаду прибудови. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про підтримку проекту рішення. 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про підтримку проекту рішення. 

В.В.Тварок – приватний підприємець, про неможливість перегляду ціни за оренду 

приміщення. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про причетність до ремонту приміщення 

будинку культури інших фірм. 

І.М.Мазур – депутат міської ради, про підтримку проекту рішення з умовою 

виконання вимог профільної комісії. 

В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, про підхід до розгляду питання.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 11/20 - 16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 
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     «за»               -  14 

«проти»        -  2 

«утрим.»       -  7 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.І.Горват – депутат міської ради, з пропозицією вказувати суму коштів, яку може 

вкладати орендар на виконання ремонтних робіт у орендованому приміщенні. 

СЛУХАЛИ: 

12. Про присвоєння назв новостворених вулиць. (проект №399). 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 12/20 - 16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»               -  24 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

13. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і  споруд (присадибна ділянка)з передачею у власність (проект № 386). 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 13/20-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  21 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

14. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 
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обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок) з передачею у власність  (проект №387). 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 14/20-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»               -  22 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність (проект №388). 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 15/20-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

16. Про затвердження проекту відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради (проект 

№389). 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 16/20-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 
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  «проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність (проект № 390). 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 17/20-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

18. Про відмову у виділенні земельної ділянки під будівництво храму Покрови 

Пресвятої Богородиці і парафіяльного управління з релігійно-просвітницьким та 

житлово-господарським комплексом в м. Бурштин  (проект №391). 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про розгляд питання на комісії; про зустріч 

з ініціаторами будівництва; про можливість виділення земельних ділянок під будівництво 

культових споруд на нових масивах, які будуть розроблятися в майбутньому. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 18/20-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  21 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  1 

СЛУХАЛИ: 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)з 

передачею у приватну власність із земель запасу міської ради (проект №392). 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 19/20-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 

«проти»        -  0 

                                                         «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок) (проект № 393). 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 20/20-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у приватну власність (проект №372). 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

поданими матеріалами,  проектом рішення . 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  № 21/20–16  прийняти  за основу. 

Голосували ( Результати поіменного голосування додаються ): 

                                                          «за»              -  22 

«проти»        -  0 
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 «утрим.»      -  0 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

пропозиціями комісії земельної та питань екології до проекту рішення: 

Вилучити : 

2.Затвердити гр. Стельмаху Петру Олексійовичу  технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для  

ведення особистого селянського господарства в м. Бурштин по  вул. І.Франка , площею 

0,0530 га з передачею у приватну власність. 

2.3. Пеpедати  гр. Стельмаху Петру Олексійовичу  безоплатно у власність земельну 

дiлянку (кад. номер 2621210300:01:003:0422) для  ведення особистого селянського 

господарства в м. Бурштин по  вул. І.Франка , площею 0,0530 га  

ВИРІШИЛИ: Вилучити з проекту рішення  : 

2.Затвердити гр. Стельмаху Петру Олексійовичу  технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для  

ведення особистого селянського господарства в м. Бурштин по  вул. І.Франка , площею 

0,0530 га з передачею у приватну власність. 

2.3. Пеpедати  гр. Стельмаху Петру Олексійовичу  безоплатно у власність земельну 

дiлянку (кад. номер 2621210300:01:003:0422) для  ведення особистого селянського 

господарства в м. Бурштин по  вул. І.Франка , площею 0,0530 га  

Голосували ( Результати поіменного голосування додаються ): 

                                                          «за»              -  22 

 «проти»        -  0 

 «утрим.»      -  0 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 21/20-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 
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СЛУХАЛИ: 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок) (проект №373). 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 22/20-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

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

(проект №374). 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 23/20-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 

«проти»        -  0 

                                                          «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність (проект №375). 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 24/20-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 
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      «за»               -  22 

«проти»        -  0 

                                                          «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

25. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів з передачею  у власність (проект №376). 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 25/20-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

    «за»               -  22 

 «проти»        -  0 

                                                          «утрим.»      -  0 

СЛУХАЛИ: 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею  у власність (проект 

№377). 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 26/20-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  22 

  «проти»        -  0 

                                                          «утрим.»      -  0 

СЛУХАЛИ: 

27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)з передачею 

у приватну власність (проект № 378). 

ДОПОВІДАВ:  
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В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  № 27/20–16  прийняти  за основу. 

Голосували ( Результати поіменного голосування додаються ): 

                                                          «за»              -  21 

 «проти»        -  0 

 «утрим.»      -  0 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

пропозиціями комісії земельної та питань екології до проекту рішення: 

Вилучити : 

1. Затвердити гр. Стельмаху Петру Олексійовичу  технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд в м. 

Бурштин по  вул. І.Франка 10, площею 0,0650 га з передачею у приватну власність. 

1.2. Пеpедати  гр. Стельмаху Петру Олексійовичу  безоплатно у власність земельну 

дiлянку (кад. номер 2621210300:01:003:0423) для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель та споруд в м. Бурштин по  вул. Герцена 25, площею 

0,1000 га. 

ВИРІШИЛИ: Вилучити з проекту рішення  : 

2. Затвердити гр. Стельмаху Петру Олексійовичу  технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд в м. 

Бурштин по  вул. І.Франка 10, площею 0,0650 га з передачею у приватну власність. 

1.2. Пеpедати  гр. Стельмаху Петру Олексійовичу  безоплатно у власність земельну 

дiлянку (кад. номер 2621210300:01:003:0423) для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель та споруд в м. Бурштин по  вул. Герцена 25, площею 

0,1000 га. 

Голосували ( Результати поіменного голосування додаються ): 

                                                          «за»              -  22 

«проти»        -  0 
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 «утрим.»      -  0 

 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 27/20-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»               -  22 

 «проти»        -  0 

                                                          «утрим.»      -  0 

 

 

СЛУХАЛИ: 

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

ведення садівництва, з передачею у власність (проект №379). 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про інвентаризацію земель. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, з пропозицією надавати дозвіл на приватизацію 

земельних ділянок після перевірки їх повноцінного використання. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 28/20-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»               -  20 

   «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»      -  2 

СЛУХАЛИ: 

29. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і  споруд (присадибна ділянка)з передачею у спільну сумісну власність  

(проект №380). 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 29/20-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 

«проти»        -  0 

                                                          «утрим.»      -  0 

СЛУХАЛИ: 

30. 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 із 

земель запасу міської ради (проект №381). 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 30/20-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  21 

«проти»        -  0 

                                                          «утрим.»      -  0 

Депутат міської ради Л.І.Петровська відмовилася брати участь у голосуванні. 

СЛУХАЛИ: 

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

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність (проект №382). 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 31/20-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 

«проти»        -  0 

                                                          «утрим.»      -  0 

СЛУХАЛИ: 
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32. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно свідоцтва 

про право на спадщину  за законом на земельну частку пай (проект №401). 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 32/20-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»               -  22 

«проти»        -  0 

                                                          «утрим.»      -  0 

СЛУХАЛИ: 

33. Про затвердження  акту узгодження  зовнішніх меж  земельної ділянки із суміжним 

землекористувачем (проект №402 ). 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 33/20-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»               -  22 

«проти»        -  0 

                                                         «утрим.»      -  0 

СЛУХАЛИ: 

34. Про розірвання договорів оренди земельних ділянок, наданих в оренду ТзОВ 

«Восбуд» для будівництва житлових багатоквартирних будинків в м. Бурштин по 

вул. Коновальця б/н та переведення в землі запасу міської ради (проект №403). 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 34/20-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»               -  22 
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«проти»        -  0 

                                                       «утрим.»      -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

35. Про надання попереднього погодження громадянину фізичній особі  Олійнику 

Михайлу Васильовичу на продаж земельної ділянки  по вул. С.Бандери 105 Б 

для обслуговування нежитлової будівлі (кузні)в м. Бурштин (проект №404). 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 35/20-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»               -  22 

«проти»        -  0 

                                                          «утрим.»      -  0 

СЛУХАЛИ: 

36. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення приватному підприємцю Токарчук Лесі 

Романівні  по вул. С. Стрільців 20 в, м. Бурштин (проект 405). 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 36/20-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»              -  18 

 «проти»        -  0 

                                                          «утрим.»      -  4 

СЛУХАЛИ: 

37.  Відповіді на депутатські запити: 

- рішення міської ради від 19.10.2016 № 03.01/18 – 16 «Про депутатський запит 

Т.М.Сенчини»; 

- рішення міської ради від 14.01.2016 № 04.3/5 – 16 «Про депутатський запит 

Л.І.Горвата»; 
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- рішення міської ради від 28.01.2016  № 26.01/06 – 16  «Про депутатський 

запит І.В.Прокопіва»; 

- виконання рішення міської ради від 04.03.2016 № 28.02/07 – 16  «Про 

депутатський запит І.В.Прокопіва»; 

- рішення міської ради від 04.03.2016  № 28.03/07 – 16  «Про депутатський 

запит І.В.Прокопіва»; 

- міської ради від 24.12.2015 № 39.02/04 – 15  «Про депутатський запит 

І.О.Дулика» 

- рішення міської ради від 18.04.2016 № 73.01/10 – 16  «Про депутатський 

запит Л.Р.Івасюк»; 

- рішення міської ради від 06.05.2016 № 03.01/11 – 16  «Про депутатський 

запит А.С.Процика»; 

- рішення міської ради від 06.05.2016 № 03.02/11 – 16  «Про депутатський 

запит О.Т.Драбчука»; 

- рішення міської ради від 24.12.2015 № 39.04/04 – 15  «Про депутатський 

запит Т.М.Сенчини»; 

- рішення міської ради від 04.03.2016 № 05.01/08 – 16  «Про депутатський 

запит В.Є.Василика». 

ДОПОВІДАВ: 

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

19.10.2016 № 03.01/18 – 16 «Про депутатський запит Т.М.Сенчини» ( відповідь додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Т.М.Сенчина  –  депутат міської ради, про невиконання рішення міської ради. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про відсутність вказівки підприємцю 

М.І.Михайлику припинити будівельні роботи. 

Р.О.Джура – міський голова, про те, що вказівка про припинення робіт була дана 

усно. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про залишення даного запиту на контролі. 

ДОПОВІДАВ: 

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

14.01.2016 № 04.3/5 – 16 «Про депутатський запит Л.І.Горвата» ( відповідь була надана 

начальником відділу економіки та промисловості М.Назар ( лист від 29.01.2016                            

№ 130/02 - 20)). 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 37.01/20 - 16 додається). 

                     Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  20 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ДОПОВІДАВ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про виконання рішення міської ради від 28.01.2016             

№ 26.01/06 – 16  «Про депутатський запит І.В.Прокопіва» ( відповідь була надана 

начальником начальника земельно – екологічного відділу В.М.Копаницею ( лист від 

24.02.2016 № 325/02 - 20)). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 37.02/20 - 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 04.03.2016             

№ 28.02/07 – 16  «Про депутатський запит І.В.Прокопіва» ( відповідь була надана 

директором КП « Житловик» В.І.Марчуком ( лист від 14.04.2016 № 117)). 

ВИСТУПИЛИ: 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про залишення даного запиту на контролі. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про виконання рішення міської ради від 04.03.2016             

№ 28.03/07 – 16  «Про депутатський запит І.В.Прокопіва» ( відповідь була надана 

директором КП « Житловик» В.І.Марчуком ( лист від 28.10.2016 № 297)). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 37.03/20 - 16 додається). 

                     Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  18 

«проти»      -  0 

                                                          «утрим.»     -  0 
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ДОПОВІДАВ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про виконання рішення міської ради від 24.12.2015             

№ 39.02/04 – 15  «Про депутатський запит І.О.Дулика» ( відповідь була надана головним 

бухгалтером міської ради І.М.Федунків ( лист від 19.02.2016 № 290/02 - 20)). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 37.04/20 - 16 додається). 

                     Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  18 

«проти»      -  0 

                                                          «утрим.»     -  0 

ДОПОВІДАВ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про виконання рішення міської ради від 18.04.2016             

№ 73.01/10 – 16  «Про депутатський запит Л.Р.Івасюк» ( відповідь була надана першим 

заступником міського голови В.Р.Гуликом ( лист від 04.07.2016 № 1150/02- 20)). 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про залишення даного запиту на контролі. 

ДОПОВІДАВ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про виконання рішення міської ради від 06.05.2016             

№ 03.01/11 – 16  «Про депутатський запит А.С.Процика» ( відповідь була надана 

начальником фінансового відділу О.І.Петровською ( лист від 27.09.2016 № 1631/02 – 20)) 

ВИСТУПИЛИ: 

А.С.Процик – депутат міської ради, про залишення даного запиту на контролі. 

ДОПОВІДАВ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про виконання рішення міської ради від 06.05.2016             

№ 03.02/11 – 16  «Про депутатський запит О.Т.Драбчука» ( відповідь була надана першим 

заступником міського голови В.Р.Гуликом ( лист від 17.06.2016 № 1056/02 – 20)) 

ВИСТУПИЛИ: 

О.Т.Драбчук – депутат міської ради, про залишення даного запиту на контролі. 

ДОПОВІДАВ: 
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Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про виконання рішення міської ради від 24.12.2015             

№ 39.04/04 – 15  «Про депутатський запит Т.М.Сенчини» ( відповідь була надана першим 

заступником міського голови В.Р.Гуликом ( лист від 28.01.2016 № 115/02 - 20)) 

ВИСТУПИЛИ: 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про залишення даного запиту на контролі. 

 

ДОПОВІДАВ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про виконання рішення міської ради від 04.03.2016             

№ 05.01/08 – 16  «Про депутатський запит В.Є.Василика» ( відповідь була надана 

спеціалістом І категорії сектору містобудування і архітектури О.С.Дмитрівим ( лист від 

24.03.2016 № 487/02 – 20)) 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про залишення даного запиту на контролі.  

СЛУХАЛИ: 

38.   Депутатські запити.  

ДОПОВІДАВ: 

І.М.Мазур -  депутат міської ради, про депутатський запит щодо повноцінного 

круглорічного використання льодової арени; про облаштування зеленої зони біля будинку 

№ 5 вул.Коновальця. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення (рішення  № 38.01/20-16 додається). 

                     Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  19 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ДОПОВІДАВ: 

І.В.Прокопів -  депутат міської ради, про депутатський запит щодо облаштування 

доріг до гаражів в урочищі «Глинище» та попри пашу. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення (рішення  № 38.02/20-16 додається). 

                     Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  18 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 



 53 

39. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.П.Дронь – керівник відділу «Бурштинське бюро правової допомоги», про 

роботу відділу «Бурштинське бюро правової допомоги».  

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про лист КО «Бурштинська міська центральна 

лікарня» (лист додається) та результат його розгляду (проект від 17.11.2016                       

№ 431 « Про типове положення про наглядові ради при комунальних підприємствах, 

установах та організаціях Бурштинської міської ради Івано – Франківської області»). 

Р.О.Джура –  міський голова, про проведення сесій; про перспективи роботи 

бюджетних установ у 2017 році. 

 

 

Міський голова                                                             Роксолана Джура 


