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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

двадцять першої сесії міської ради  

сьомого скликання 

(перше пленарне засідання) 

Від  23 грудня 2016 року м. Бурштин 

Початок:10:00 

Закінчення:13:45 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       24 депутати міської ради (список додається); 

– представники політичних партій, громадських об’єднань, навчальних 

закладів міста, ЗМІ. 

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

СЛУХАЛИ: Про порядок  денний двадцять першої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

двадцять першої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про виконання бюджету міста за 9 місяців 2016 року. (Проект № 418) 

2. Про внесення змін до рішення міської ради № 01/19-16 від 27 жовтня  2016 

року «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік». (Проект № 411) 

3. Про внесення змін до рішення міської ради № 01/17-16 від 23 вересня 2016 

року «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік» .(Проект № 412) 

4. Про внесення змін до міського бюджету 2016 року. (Проект № 423) 

Доповідач: О. І. Петровська - начальник фінансового відділу 

5. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка на 2016 рік. (Проект № 458) 

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



 2 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2016  № 14/06-16 «Про 

схвалення Програми соціальної підтримки сімей військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів, які брали або беруть участь в Антитерористичній операції в 

східних областях України». (Проект № 414) 

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

7. Про надання згоди на безоплатний прийом у власність територіальної громади 

м. Бурштин та с. Вигівка історико - етнографічного музею «Берегиня». (Проект № 422) 

Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови 

8. Про затвердження Статуту КО «Бурштинська центральна міська лікарня» у 

новій редакції. (Проект № 413) 

Доповідач: С.М.Сопільняк – головний лікар КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня» 

9. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Капітальне 

будівництво Бурштинської міської ради» у новій редакції. (Проект № 417) 

Доповідач: М.Г.Тимошик – директор КП «Капітальне будівництво Бурштинської 

міської ради» 

10. Про затвердження Положення про службу господарського забезпечення 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради. (Проект № 420) 

Доповідач: С.О.Видай – керуюча справами виконавчого комітету 

11. Про типове Положення про наглядові ради при комунальних підприємствах, 

установах та організаціях Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проект 

№ 431) 

Доповідач: В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

12. Про міський бюджет на 2017 рік. (Проект № 416) 

Доповідач: О. І. Петровська - начальник фінансового відділу 

13. Про роботу комісії земельної та з питань екології за 2016 рік.(Проект № 424) 

Доповідач: І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології 
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14. Про роботу комісії з питань законності та етики за 2016 рік. (Проект № 425) 

Доповідач: Л.І.Горват – голова комісії з питань законності та етики 

15. Про роботу комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства за 2016 рік. (Проект № 426)  

Доповідач: Т.Д.Попик – голова комісії з питань будівництва, архітектури та 

житлово – комунального господарства 

16. Про роботу комісії з питань гуманітарної політики за 2016 рік.             

(Проект № 427) 

Доповідач: І.М.Мазур – голова комісії з питань гуманітарної політики 

17. Про роботу комісії з питань бюджету та економічного розвитку за 2016 рік. 

(Проект № 428) 

Доповідач: В.Л.Рик – голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

18. Про план роботи  Бурштинської  міської ради на 2017 рік. (Проект № 415) 

Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

19. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів Бурштинської міської ради на 2017 рік. (Проект № 462) 

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

20. Про проведену роботу відділу ведення Державного реєстру виборців 

Бурштинської міської ради.(Проект № 429) 

 Доповідач:М.М.Коцур – начальник відділу ведення Державного реєстру 

виборців Бурштинської міської ради 

21. Про затвердження Порядку підготовки та прийняття регуляторних актів 

міською радою та виконавчим комітетом. (Проект № 450) 

Доповідач: В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

22. Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу 

міських цільових програм та звітності про їх виконання. (Проект № 465) 

Доповідач: М.С.Назар -  начальник відділу економіки та промисловості 
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23. Про Програму природоохоронних заходів з охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді на 2017-2020 роки. (Проект № 453) 

24. Про План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього природногосередовища по Бурштинській міській раді  на 2017 рік. 

(Проект № 460) 

25. Про Програму у галузі розвитку земельних відносин на території 

Бурштинської  міської ради на 2017-2020 роки. (Проект № 461) 

26. Про внесення змін в План природоохоронних заходів з місцевих фондів з 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2016 

рік. (Проект № 448) 

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

27. Про погодження співфінансування проектних заявок на участь у 

конкурсному відборі проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку. (Проект № 454) 

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

28. Про затвердження Міської програми «Відкрите місто - влада для людей» на 

2017-2018 роки. (Проект № 468) 

Доповідач:  Л. І. Кривенко – начальник організаційного відділу 

29. Про затвердження Програми функціонування Центру надання 

адміністративних послуг м. Бурштин на 2017 року (Проект № 432) 

Доповідач: С.О.Видай – керуюча справами виконавчого комітету 

30. Про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження 

відзнаками Бурштинської міської ради та виконавчого комітету на 2017 рік. (Проект № 

472). 

Доповідач: С.О.Видай – керуюча справами виконавчого комітету 

31. Про затвердження Положення про дольову участь співвласників у 

поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин. (Проект     

№ 470) 
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32. Про затвердження Програми благоустрою та розвитку комунального 

господарства міста Бурштин і села Вигівка на 2017-2019 роки (Проект № 471) 

33. Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни вікон та 

дверей у багатоквартирних будинках м. Бурштин на 2017 рік. (Проект № 469) 

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

34. Про затвердження Програми розвитку освіти міста Бурштина та села 

Вигівки на 2017 рік. (Проект № 457) 

35. Про затвердження «Положення про проведення  щорічної міської історико - 

краєзнавчої вікторини на кубок міського голови Бурштина «Найкращі краєзнавці». 

(Проект № 419) 

Доповідач:  І. С.Томин – начальник відділу освіти і науки 

36. Про затвердження міської цільової  соціальної програми «Молодь 

Бурштина» на 2017 – 2020 роки.  (Проект № 433) 

37. Про затвердження міської цільової соціальної програми  «Розвитку фізичної 

культури і спорту м.Бурштин та с.Вигівка на 2017 рік».  (Проект № 455) 

38. Про затвердження цільової соціальної програми «Оздоровлення і 

відпочинку дітей та учнівської молоді м. Бурштин та с. Вигівка на 2017 рік».(Проект № 

456) 

Доповідач:  М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту 

39. Про Програму соціального захисту населення міста Бурштин та села 

Вигівкана 2017 рік. ( Проект № 397) 

40. Про Програму соціальної підтримки сімей військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів, учасників бойових дій, осіб які перебувають чи 

перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і 

брали безпосередню участь в Антитерористичній операції в районах її проведення на 

2017рік. (Проект № 398). 

Доповідач: С.Б.Коцур - начальник відділу соціального захисту населення 
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41. Про Програму надання шефської допомоги Чернівецькому прикордонному 

загону Західного Регіонального Управління Державної Прикордонної Служби України. 

(Проект № 459) 

                  Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови 

42. Про затвердження комплексної Програми фінансування мобілізаційних 

заходів населення та заходів  з територіальної оборони  на 2017 рік. (Проект № 463) 

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

43. Про Програму розвитку галузі культури м. Бурштин та с. Вигівка на 2017 рік.                

(Проект № 467) 

    Доповідач: Ю.С.Степась - начальник відділу, культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків. 

44.  Про встановлення тарифів на послуги з централізованого холодного 

водопостачання та водовідведення. (Проект № 421) 

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

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок). (Проект № 434) 

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

(Проект № 435) 

47.  Про внесення зміни в пункт 1 рішення міської ради від 27.10.2016 № 15/19-16 «Про 

надання дозволу на складання проекту відведення земельної  ділянки для будівництва 

індивідуального гаража, з передачею у власність». (Проект № 436) 

48. Про внесення зміни в п.26 рішення міської ради від 27.10.2016 № 11/19-16 «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 із земель запасу міської ради». 

(Проект № 437) 

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

на продаж земельної ділянки  по вул. С.Бандери, 73. (Проект № 438) 

50. Про внесення зміни в рішення міської ради від 24.06.2016 № 25/14-16 «Про надання 

дозволу на складання проекту відведення земельних  ділянок під будівництво та 
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обслуговування індивідуальних гаражів, особистого селянського господарства, 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд 

з передачею у власність». (Проект № 439) 

51. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) що перебуває в 

постійному користуванні ТзОВ «Галичанка» по вул. Шухевича, 11 .(Проект № 440) 

52. Про затвердження проекту відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність. (Проект № 441) 

53. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів з передачею  у власність. (Проект № 442) 

54. Про затвердження проекту відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у власність. (Проект № 443) 

55. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства  з передачею у власність. (Проект № 444) 

56. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у власність. (Проект № 445) 

57. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) для будівництва 

індивідуального гаража. (Проект № 446) 

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

селянського господарства.  (Проект № 447) 

59. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості), в м. Бурштин по  вул. 

Калуська 10 а. (Проект № 449) 

60. Про розгляд заяви громадянки Харів Д.Є. щодо вилучення земельної ділянки з 

користування в користь дочки Галич О.Р. м. Бурштин урочище «Березники». (Проект 

№ 451) 

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

ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Бурштин з передачею у 

власність . (Проект № 452) 
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            Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу 

62. Відповіді на депутатські запити. 

63. Депутатські запити. 

64. Різне. 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок  денний двадцять першої сесії Бурштинської міської 

ради сьомого скликання: 

1. Про виконання бюджету міста за 9 місяців 2016 року. (Проект № 418) 

2. Про внесення змін до рішення міської ради № 01/19-16 від 27 жовтня  2016 року 

«Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік». (Проект № 411) 

3. Про внесення змін до рішення міської ради № 01/17-16 від 23 вересня 2016 року 

«Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік». (Проект № 412) 

4. Про внесення змін до міського бюджету 2016 року. (Проект № 423) 

Доповідач: О. І. Петровська - начальник фінансового відділу 

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

с.Вигівка на 2016 рік. (Проект № 458) 

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

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2016  № 14/06-16 «Про 

схвалення Програми соціальної підтримки сімей військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів, які брали або беруть участь в Антитерористичній операції в 

східних областях України». (Проект № 414) 

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

7. Про надання згоди на безоплатний прийом у власність територіальної громади м. 

Бурштин та с. Вигівка історико - етнографічного музею «Берегиня». (Проект № 422) 

Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови 

8. Про затвердження Статуту КО «Бурштинська центральна міська лікарня» у новій 

редакції. (Проект № 413) 
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Доповідач: С.М.Сопільняк – головний лікар КО «Бурштинська центральна 

міська лікарня» 

9. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради» у новій редакції. (Проект № 417) 

Доповідач: М.Г.Тимошик – директор КП «Капітальне будівництво Бурштинської 

міської ради» 

10. Про затвердження Положення про службу господарського забезпечення 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради. (Проект № 420) 

Доповідач: С.О.Видай – керуюча справами виконавчого комітету 

11. Про типове Положення про наглядові ради при комунальних підприємствах, 

установах та організаціях Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проект 

№ 431) 

             Доповідач: В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

12. Про міський бюджет на 2017 рік. (Проект № 416) 

            Доповідач: О. І. Петровська - начальник фінансового відділу 

13. Про роботу комісії земельної та з питань екології за 2016 рік. (Проект № 424) 

            Доповідач: І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології 

14. Про роботу комісії з питань законності та етики за 2016 рік. (Проект № 425) 

            Доповідач: Л.І.Горват – голова комісії з питань законності та етики 

15. Про роботу комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства за 2016 рік. (Проект № 426)  

Доповідач: Т.Д.Попик – голова комісії з питань будівництва, архітектури та 

житлово – комунального господарства 

16. Про роботу комісії з питань гуманітарної політики за 2016 рік. (Проект № 427) 

              Доповідач: І.М.Мазур – голова комісії з питань гуманітарної політики 

17. Про роботу комісії з питань бюджету та економічного розвитку за 2016 рік. 

(Проект № 428) 
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            Доповідач: В.Л.Рик – голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

18. Про план роботи  Бурштинської  міської ради на 2017 рік. (Проект № 415) 

            Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

19. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2017 рік. (Проект № 462) 

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

20. Про проведену роботу відділу ведення Державного реєстру виборців Бурштинської 

міської ради.(Проект № 429) 

            Доповідач: М.М.Коцур – начальник відділу ведення Державного реєстру виборців 

Бурштинської міської ради 

21. Про затвердження Порядку підготовки та прийняття регуляторних актів міською 

радою та виконавчим комітетом. (Проект № 450) 

            Доповідач: В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

22. Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських 

цільових програм та звітності про їх виконання. (Проект № 465) 

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

23. Про Програму природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2017-2020 роки. (Проект № 453) 

24. Про План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони навколишнього 

природногосередовища по Бурштинській міській раді  на 2017 рік. (Проект № 460) 

25. Про Програму у галузі розвитку земельних відносин на території Бурштинської  

міської ради на 2017-2020 роки. (Проект № 461) 

26. Про внесення змін в План природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2016 рік. 

(Проект № 448) 

            Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу 
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27. Про погодження співфінансування проектних заявок на участь у конкурсному 

відборі проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. (Проект    

№ 454) 

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

28. Про затвердження Міської програми «Відкрите місто - влада для людей» на 2017-

2018 роки. (Проект № 468) 

           Доповідач:  Л. І. Кривенко – начальник організаційного відділу 

29. Про затвердження Програми функціонування Центру надання адміністративних 

послуг м. Бурштин на 2017 року (Проект № 432) 

            Доповідач: С.О.Видай – керуюча справами виконавчого комітету 

30. Про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками 

Бурштинської міської ради та виконавчого комітету на 2017 рік. (Проект № 472). 

            Доповідач: С.О.Видай – керуюча справами виконавчого комітету 

31. Про затвердження Положення про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин. (Проект № 470) 

32. Про затвердження Програми благоустрою та розвитку комунального господарства 

міста Бурштин і села Вигівка на 2017-2019 роки (Проект № 471) 

33. Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках м. Бурштин на 2017 рік. (Проект № 469) 

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

34. Про затвердження Програми розвитку освіти міста Бурштина та села Вигівки на 

2017 рік. (Проект № 457) 

35. Про затвердження «Положення про проведення  щорічної міської історико - 

краєзнавчої вікторини на кубок міського голови Бурштина «Найкращі краєзнавці». 

(Проект № 419) 

            Доповідач:  І. С.Томин – начальник відділу освіти і науки 

36. Про затвердження міської цільової  соціальної програми «Молодь Бурштина» на 

2017 – 2020 роки.  (Проект № 433) 
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37. Про затвердження міської цільової соціальної програми  «Розвитку фізичної 

культури і спорту м.Бурштин та с.Вигівка на 2017 рік».  (Проект № 455) 

38. Про затвердження цільової соціальної програми «Оздоровлення і відпочинку дітей 

та учнівської молодім. Бурштин та с. Вигівка на 2017 рік». (Проект № 456) 

           Доповідач:  М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту 

39. Про Програму соціального захисту населення міста Бурштин та села Вигівкана 

2017 рік. ( Проект № 397) 

40. Про Програму соціальної підтримки сімей військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів, учасників бойових дій, осіб які перебувають чи перебували у 

складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали 

безпосередню участь в Антитерористичній операції в районах її проведення на 2017рік. 

(Проект №398). 

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

41. Про Програму надання шефської допомоги Чернівецькому прикордонному загону 

Західного Регіонального Управління Державної Прикордонної Служби України. (Проект 

№ 459) 

           Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови 

42. Про затвердження комплексної Програми фінансування мобілізаційних заходів 

населення та заходів  з територіальної оборони  на 2017 рік. (Проект № 463) 

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

43. Про Програму розвитку галузі культури м. Бурштин та с. Вигівка на 2017 рік.                

(Проект № 467) 

             Доповідач: Ю.С.Степась - начальник відділу, культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків. 

44.  Про встановлення тарифів на послуги з централізованого холодного 

водопостачання та водовідведення. (Проект № 421) 

            Доповідач: В.І.Марчук - директор КП « Житловик» 
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45. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок). (Проект № 434) 

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

(Проект № 435) 

47. Про внесення зміни в пункт 1 рішення міської ради від 27.10.2016 № 15/19-16 «Про 

надання дозволу на складання проекту відведення земельної  ділянки для будівництва 

індивідуального гаража, з передачею у власність». (Проект № 436) 

48. Про внесення зміни в п.26 рішення міської ради від 27.10.2016 № 11/19-16 «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 із земель запасу міської ради». 

(Проект № 437) 

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

на продаж земельної ділянки  по вул. С.Бандери, 73. (Проект № 438) 

50. Про внесення зміни в рішення міської ради від 24.06.2016 № 25/14-16 «Про надання 

дозволу на складання проекту відведення земельних  ділянок під будівництво та 

обслуговування індивідуальних гаражів, особистого селянського господарства, 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд 

з передачею у власність». (Проект № 439) 

51. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) що перебуває в 

постійному користуванні ТзОВ «Галичанка» по вул. Шухевича, 11 .(Проект № 440) 

52. Про затвердження проекту відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність. (Проект № 441) 

53. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів з передачею  у власність. (Проект № 442) 

54. Про затвердження проекту відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у власність. (Проект № 443) 

55. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства  з передачею у власність. (Проект № 444) 

56. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у власність. (Проект № 445) 

57. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) для будівництва 

індивідуального гаража. (Проект № 446) 

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

селянського господарства.  (Проект № 447) 

59. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), в м. Бурштин по  вул. 

Калуська 10 а. (Проект № 449) 

60. Про розгляд заяви громадянки Харів Д.Є. щодо вилучення земельної ділянки з 

користування в користь дочки Галич О.Р. м. Бурштин урочище «Березники» .(Проект 

№ 451) 

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

ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Бурштин з передачею у 

власність . (Проект № 452) 

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

62. Відповіді на депутатські запити. 

63. Депутатські запити. 

64. Різне. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»            - 23 

«проти»      -  0 

«утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: 

1. Про виконання бюджету міста за 9 місяців 2016 року. (Проект № 418) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І. Петровська –  начальник фінансового овідділу, яка ознайомила з  проектом 

рішення, та погодженням проекту рішення  комісією з питань бюджету та економічного 

розвитку.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 01/21-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»              -  24 
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«проти»        -  0 

                                                       «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення змін до рішення міської ради № 01/19-16 від 27 жовтня  2016 року« 

Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік». (Проект № 411) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рішення та погодженням проекту рішення  комісією з питань бюджету та економічного 

розвитку.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 02/21-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»               -  24 

                                                        «проти»        -  0 

                                                        «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

3. Про внесення змін до рішення міської ради № 01/17-16 від 23 вересня 2016 року                

«Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік». (Проект № 412) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рішення та погодженням проекту рішення  комісією з питань бюджету та економічного 

розвитку.  

ВИРІШИЛИ: прийнятирішення  в цілому (рішення  № 03/21-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»               -  25 

                                                        «проти»        -  0 

                                                        «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

4. Про внесення змін до міського бюджету 2016 року. (Проект № 423) 

ДОПОВІДАВ:  

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

пропозиціями комісії з питань бюджету та економічного розвитку: 

п.1 викласти в наступній редакції: 
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Внести зміни в дохідну частину загального фонду бюджету міста (збільшити в обсязі 

570 000,0 грн.), а саме : 

2. Кошти від збільшення дохідної частини міського бюджету за 11 місяців 2016 року в 

сумі 570 000,0грн. спрямувати та внести відповідні зміни 

КВК 01 Міській раді 137 960,0 грн. 

- для виплати  одноразової грошової винагороди  міському голові до Дня місцевого 

самоврядування 2 500,0 грн. 

- на обслуговування вуличного освітлення 10 000,0 грн. 

- для придбання ламп вуличного освітлення 10 000,0 грн. 

- поточний ремонт вуличного освітлення від вул.Д.Галицького до вул.Лісної 9 900,0 грн. 

- поточний ремонт кабінету міської ради 3 560,0 грн. 

- поточний ремонт місця тимчасового зберігання автотранспорту вул. В.Стефаника          

40 000,0 грн. 

- поточний ремонт про явочної рентгенкабінету 12 000,0 грн. 

- фінансова підтримка господарству благоустрою КП «Житловик» +50 000,0 грн. 

КФК010116 «Органи місцевого самоврядування»  

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +2 500,0 грн. 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» +3 560,0 грн. 

КФК 080101 «Лікарні» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» +12 000,0 грн. 

КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» +59 900,0 грн. 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» +10 000,0 грн. 

 КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям» 

+50 000,0 грн. 

КВК 10 відділу освіти 

 - Відділу освіти та науки 412 040,0 грн. 

 - для фінансування Бурштинського ТЕК у грудні  2016 року  350 000,0 грн 

- оплата продуктів харчування ЗНЗ 50 000,0 грн. 

- придбання штучних ялинок для ДНЗ та ЗНЗ 11 040,0 грн. 

- придбання класних дощок в ЗНЗ 1 000,0 грн. 

КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» +4 980,0 грн. 

КФК 070201 «Загальноосвітні школи»  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» +7 060,0 грн. 
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КЕКВ 2230 «Продукти харчування» +50 000,0 грн. 

КФК 070501 «Професійно-технічні заклади освіти»  

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +185 000,0 грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» +40 018,0 грн. 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» +23 390,0 грн. 

КЕКВ 2720 «Стипендії» +101 592,0 грн. 

КВК 24 Відділу культури 20 000,0 грн. 

-для поточного ремонту системи теплопостачання 20 000,0 грн. 

КФК 110205 «Школи естетичного виховання» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» +20 000,0 грн. 

2п.2.1. Врахувати в складі доходів : 

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання 

житла) для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередньо участь в 

антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа 

військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують 

поліпшення житлових умов в сумі 399 830,57 грн. та спрямувати відділу 

соціального захисту населення  на; 

КФК  150118 «Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій 

населення» 

КЕКВ 3121 «Капітальне будівництво (придбання) житла» +399 830,57 грн. 

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу в сумі 2 800,0 грн. та спрямувати відділу 

соціального захисту населення  

на 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» +1 116,10 грн. 

КФК 090406 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та 

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» +1 683,90 грн.   

2.2.Зменшити дохідну частину: 

- Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з 

дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
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державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 

психічних захворювань в сумі 622310,0грн. та за видатками  

090304 «Допомога при народженні дитини» 

2730 «Інші виплати населенню»-442201,55 

090307 «Тимчасова державна допомога дітям» 

2730«Інші виплати населенню»-170339,64 

090308 «Допомога при усиновленні дитини 

2730«Інші виплати населенню»-9607,17 

090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям» 

2240«Оплата послуг (крім комунальних)»-161,64 

-Інші субвенції на поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та інвалідів 

війни в сумі 2230,0грн. та за видатками по відділу соціального захисту населення 

КФК 090417 «Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»-2230,0грн, 

-Інші субвенції на додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА в сумі 5500,0грн. 

 Та за видатками  

КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» 

КЕКВ 2710 Виплата пенсій і допомоги -5500,0грн. 

3.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету : 

КВК 15 «Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради» 

Зняти з  

КФК 090302 «Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами” 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню » - 41317,50 грн. 

КФК 090303  «Допомога до досягнення дитиною трирічного віку» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню » - 34240,87 грн. 

КФК  090304 «Допомога при народженні дитини» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню » - 449025,10 грн. 

КФК 091205 «Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню » - 32400,00 грн 

КФК  150118 «Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій 

населення» 

КЕКВ 3121 «Капітальне будівництво (придбання) житла»+399830,57грн. 

Направити на  
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КВК 15 «Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради» 

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

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню »  34924,51 грн. 

КФК 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню »  69116,54 грн. 

КФК 090308 «Допомога при усиновленні дитини» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню »  6407,17 грн. 

КФК 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню  357072,02  грн. 

КФК 090413 «Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного 

розладу» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню  21172,76 грн. 

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

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню  35781,03 грн 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»- 109,44 грн. 

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 32400,00 грн. 

КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» 

КЕКВ 3240 «Капітальні трансферти населенню»+399830,57 грн. 

КВК 01 міська рада 

Зняти з відлову безпритульних собак 30000,0грн 

Направити на встановлення 2-х новорічних ялинок 15643,0грн.та придбання іграшок 

4357,0грн. 

КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»-4357,0грн  

КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар+4357грн. 

Та на КВК 10 відділ освіти 

На придбання подушок в ДНЗ та НВК 10000,0грн. 

КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+8065,0грн. 

КФК 070201 «Загальноосвітні школи»  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+1935,0грн. 

Зняти з капітального ремонту доріжки по вул. Шухевича» - 6430,0 грн. 

КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів»-6430,0грн. 
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Та направити  на поточний ремонт під’їзду №3 по вул..В.Стуса18 

КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+6430,0грн, 

КВК 10 відділ освіти  зняти з поточного ремонту огорожі Бурштинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №3 -30000,0грн  

Та направити на 

-придбання спортінвентаря для Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 5000,0грн. 

-придбання 2-х ноутбуків для Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3+16000,0грн. 

-придбання принтера Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3+9000,0грн 

КФК 070201 «Загальноосвітні школи» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -30000,0 грн. 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+5000,0грн 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування»+25000,0грн 

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

25000,0грн. 

КВК 24 «відділ культури» 

КФК 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та 

заходи» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»-929,24грн. 

КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» 

КЕКВ 2210«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+600,0грн 

 КВК75 «фінансовий відділ» 

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»+113,30грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»+215,94 грн 

Відповідно до змін в План природоохоронних заходів 

КВК 01 міська рада 

КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» 

КЕКВ 2240-75000,0грн. 

КВК 10 відділ освіти 

КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» 

КЕКВ 2240+75000,0грн. 

4. Частину залишку загального фонду міського бюджету , який склався на 01.01.2016 року 

в сумі 13400,0грн.спрямувати відділу освіти на придбання класних дощок в ЗНЗ 
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КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+13400,0грн. 

5.Внести зміни в рішення міської ради «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 

рік» від 22 липня 2016року №01/15-16,від 26 серпня 2016року №03/16-16,від 23 вересня 

2016року №01/17-16,від 27 жовтня 2016 року №01/19-16,від 29 листопада 2016 року 

№01/20-16, а саме : 

Замінити КФК 070401 на КФК 070806.  

ВИСТУПИЛИ: 

К.М.Соронович – депутат міської ради, про звернення трудового колективу 

Бурштинського торгово – економічного коледжу (додається). 

Р.О.Джура -  міський голова, про виконання зобов’язань Бурштинської міської ради перед 

колективом Бурштинського торгово – економічного коледжу щодо фінансування у 2016 

році; про відмову керівництва навчального закладу у співпраці з міською владою; про 

фінансування навчального закладу у 2017 році з обласного бюджету. 

Примітка. Міський голова Роксолана Джура відмовилася від участі у голосуванні. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  № 04/21 –16  прийняти  за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»            -  24 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ВИРІШИЛИ: внести зміни у проект рішення. 

п.1 викласти в наступній редакції: 

Внести зміни в дохідну частину загального фонду бюджету міста (збільшити в обсязі 570 

000 грн.) а саме : 

2. Кошти від збільшення дохідної частини міського бюджету за 11 місяців 2016 року в 

сумі 570 000,0 грн. спрямувати та внести відповідні зміни 

КВК 01 Міській раді 137960грн. 

- для виплати  одноразової грошової винагороди  міському голові до Дня місцевого 

самоврядування 2500грн. 

-на обслуговування вуличного освітлення 10000грн. 

-для придбання ламп вуличного освітлення 10000,0грн. 
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-поточний ремонт вуличного освітлення від вул.Д.Галицького до вул.Лісної 9900грн. 

-поточний ремонт кабінету міської ради 3560грн. 

-поточний ремонт місця тимчасового зберігання автотранспорту 

вул..В.Стефаника40000,0грн. 

-поточний ремонт про явочної рентгенкабінету12000грн. 

-фінансова підтримка господарству благоустрою КП «Житловик»+50000,0грн. 

КФК010116 «Органи місцевого самоврядування»  

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»+2500,0грн. 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+3560,0грн. 

КФК 080101 «Лікарні» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+12000,0грн. 

КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+59900,0грн. 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+10000,0грн. 

 КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, 

організаціям»+50000,0грн. 

КВК 10 відділу освіти 

 - Відділу освіти та науки 412040грн. 

 - для фінансування Бурштинського ТЕК у грудні  2016 року  350000,0грн 

-оплата продуктів харчування ЗНЗ 50000,0грн. 

-придбання штучних ялинок для ДНЗ та ЗНЗ 11040грн. 

-придбання класних дощок в ЗНЗ 1000,0грн. 

КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+4980,0грн. 
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КФК 070201 «Загальноосвітні школи»  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+7060,0грн. 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування»+50000,0грн. 

КФК 070501 «Професійно-технічні заклади освіти»  

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»+185000,0грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»+40018грн. 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування»+23390,0грн. 

КЕКВ 2720 «Стипендії»+101592,0грн. 

КВК 24 Відділу культури 20000,0грн. 

-для поточного ремонту системи теплопостачання 20000,0грн. 

КФК 110205 «Школи естетичного виховання» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+20000,0грн. 

2п.2.1. Врахувати в складі доходів : 

-субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво(придбання житла) 

для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередньо участь в 

антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які 

брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов в сумі 

399830,57грн. та спрямувати відділу соціального захисту населення  на 

КФК  150118 «Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій 

населення» 

КЕКВ 3121 «Капітальне будівництво (придбання) житла»+399830,57грн. 

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

субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу в сумі 2800,0грн. та спрямувати відділу соціального захисту населення  

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

України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають 
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особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 

(загиблих) осіб» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+1116,10грн. 

КФК 090406 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та 

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+1683,90грн.   

2.2.Зменшити дохідну частину: 

- Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з 

дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 

державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 

психічних захворювань в сумі 622310,0грн. та за видатками  

090304 «Допомога при народженні дитини» 

2730 «Інші виплати населенню»-442201,55 

090307 «Тимчасова державна допомога дітям» 

2730«Інші виплати населенню»-170339,64 

090308 «Допомога при усиновленні дитини 

2730«Інші виплати населенню»-9607,17 

090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям» 

2240«Оплата послуг (крім комунальних)»-161,64 

-Інші субвенції на поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та інвалідів 

війни в сумі 2230,0грн. та за видатками по відділу соціального захисту населення 

КФК 090417 «Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»-2230,0грн, 

-Інші субвенції на додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА в сумі 5500,0грн. 

 Та за видатками  

КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» 
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КЕКВ 2710 Виплата пенсій і допомоги -5500,0грн. 

3.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету : 

КВК 15 «Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради» 

Зняти з  

КФК 090302 «Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами” 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню » - 41317,50 грн. 

КФК 090303  «Допомога до досягнення дитиною трирічного віку» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню » - 34240,87 грн. 

КФК  090304 «Допомога при народженні дитини» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню » - 449025,10 грн. 

КФК 091205 «Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню » - 32400,00 грн 

КФК  150118 «Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій 

населення» 

КЕКВ 3121 «Капітальне будівництво (придбання) житла»+399830,57грн. 

Направити на  

КВК 15 «Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради» 

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

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню »  34924,51 грн. 

КФК 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню »  69116,54 грн. 

КФК 090308 «Допомога при усиновленні дитини» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню »  6407,17 грн. 
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КФК 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню  357072,02  грн. 

КФК 090413 «Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного 

розладу» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню  21172,76 грн. 

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

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню  35781,03 грн 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»- 109,44 грн. 

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 32400,00 грн. 

КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» 

КЕКВ 3240 «Капітальні трансферти населенню»+399830,57 грн. 

КВК 01 міська рада 

Зняти з відлову безпритульних собак 30000,0грн 

Направити на встановлення 2-х новорічних ялинок 15643,0грн.та придбання іграшок 

4357,0грн. 

КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»-4357,0грн  

КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар+4357грн. 

Та на КВК 10 відділ освіти 

На придбання подушок в ДНЗ та НВК 10000,0грн. 

КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+8065,0грн. 

КФК 070201 «Загальноосвітні школи»  
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КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+1935,0грн. 

Зняти з капітального ремонту доріжки по вул. Шухевича» - 6430,0 грн. 

КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів»-6430,0грн. 

Та направити  на поточний ремонт під’їзду №3 по вул..В.Стуса18 

КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+6430,0грн, 

КВК 10 відділ освіти  зняти з поточного ремонту огорожі Бурштинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №3 -30000,0грн  

Та направити на 

-придбання спортінвентаря для Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 5000,0грн. 

-придбання 2-х ноутбуків для Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3+16000,0грн. 

-придбання принтера Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3+9000,0грн 

КФК 070201 «Загальноосвітні школи» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -30000,0 грн. 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+5000,0грн 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування»+25000,0грн 

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

25000,0грн. 

КВК 24 «відділ культури» 

КФК 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та 

заходи» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»-929,24грн. 

КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» 
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КЕКВ 2210«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+600,0грн 

 КВК75 «фінансовий відділ» 

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»+113,30грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»+215,94 грн 

Відповідно до змін в План природоохоронних заходів 

КВК 01 міська рада 

КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» 

КЕКВ 2240-75000,0грн. 

КВК 10 відділ освіти 

КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» 

КЕКВ 2240+75000,0грн. 

4. Частину залишку загального фонду міського бюджету , який склався на 01.01.2016 року 

в сумі 13400,0грн.спрямувати відділу освіти на придбання класних дощок в ЗНЗ 

КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+13400,0грн. 

5.Внести зміни в рішення міської ради «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 

рік» від 22 липня 2016року №01/15-16,від 26 серпня 2016року №03/16-16,від 23 вересня 

2016року №01/17-16,від 27 жовтня 2016 року №01/19-16,від 29 листопада 2016 року 

№01/20-16, а саме : 

Замінити КФК 070401 на КФК 070806. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»              -  24 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 04/21-16 додається). 
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»               - 24 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

5. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка на 2016 рік. (Проект № 458) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення та пропозиціями комісії з питань бюджету та економічного розвитку: 

-  антикорозійний захист газопроводів в житлових будинках вул. Бандери,34,                       

Міцкевича  6, Басараб 2,3,4, Д.Галицького 5, Шухевича 2,4,6,8,10,12,14,16». 

- зняти з пункту: «відлов бездомних тварин» - 20000,0 грн. та направити:   

«встановлення 2-х новорічних ялинок»-  +15643,0 грн, 

«придбання новорічних прикрас»-  +4357,0 грн. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  № 05/21 –16  прийняти  за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»            -  25 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про  процедуру закупівлі ялинкових прикрас. 

Р.О.Джура–міський голова, про закупівлю ялинкових прикрас у ТЦ «Епіцентр». 

В.Є.Василик – депутат міської ради, з пропозицією зробити замовлення 

Бурштинському МНВК на виготовлення ялинкових прикрас. 

ВИРІШИЛИ: 

-  доповнити пункт: «антикорозійний захист газопроводів в житлових будинках                    

вул. Бандери 4, Міцкевича 6, Басараб  2,3,4, Д.Галицького 5, Шухевича 

2,4,6,8,10,12,14,16». 

- Зняти з пункту: «відлов бездомних тварин» - 20000,0 грн. та направити:   

«встановлення 2-х новорічних ялинок»-  +15643,0 грн, 

«придбання новорічних прикрас»-  +4357,0 грн. 
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»            -  24 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  1 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 05/21-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»              -  24 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  1 

СЛУХАЛИ: 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2016  № 14/06-16 «Про схвалення 

Програми соціальної підтримки сімей військовослужбовців і працівників правоохоронних 

органів, які брали або беруть участь в Антитерористичній операції в східних областях 

України». (Проект № 414) 

ДОПОВІДАВ:  

С.Б.Коцур - начальник відділу соціального захисту населення, яка ознайомила з 

проектом рішення та погодженням проекту рішення  комісіями з питань бюджету 

та економічного розвитку, з питань гуманітарної політики. 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 06/21-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»               -  25 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

7. Про надання згоди на безоплатний прийом у власність територіальної громади м. 

Бурштин та с. Вигівка історико - етнографічного музею «Берегиня». (Проект № 422) 

ДОПОВІДАВ:  

Н.Ю.Кицела – заступник міського голови, яка ознайомила з наданими матераілами 

(додаються) та проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, про роботу музею та персональний склад 

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

пропозицією до відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків організувата екскурсію 

депутатському корпусу в музей. 

І.М.Мазур – голова комісії з питань гуманітарної політики, про розгляд питання 

на засіданні комісії; з пропозицією підтримати проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 07/21-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»            -  21 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  4 

СЛУХАЛИ: 

8. Про затвердження Статуту КО «Бурштинська центральна міська лікарня» у новій 

редакції. (Проект № 413) 

ДОПОВІДАВ:  

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

який ознайомив з поданими документами та проектом рішення; ознайомив з п.3.3 Статуту, 

згідно якого проводиться обслуговування населення сіл галицького району; звернув увагу 

присутніх, що у випадку відсутності фінансування Галицькою РДА може виникнути 

питання про нецільове використання коштів. 

ВИСТУПИЛИ: 

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

етики: доповнити Статут п.3.19 «Проведення медичних оглядів, щодо суб’єктів дозвільної 

системи». 

Р.О.Джура – міський голова, про медичну субвенцію в сумі 500,0 тис.грн з 

районного бюджету у 2016 році. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про  підтримку п.3.19. 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про  залишення без змін п.3.3. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  № 08/21 –16  прийняти  за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»            -  25 

«проти»      -  0 
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«утрим.»     -  0 

ВИРІШИЛИ: 

-  доповнити пунктом 3.19 «Проведення медичних оглядів, щодо суб’єктів 

дозвільної системи» 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»            -  25 

«проти»      -  0 

«утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення № 08/21 –16  додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»          -  25 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

СЛУХАЛИ: 

9. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Капітальне 

будівництво Бурштинської міської ради» у новій редакції. (Проект № 417) 

ДОПОВІДАВ:  

М.Г. Тимошик – директор КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської 

ради», яка ознайомила з проектом рішення та погодженням проекту рішення  

комісіями з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства, з питань законності та етики. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення № 09/21 –16  додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»          -  25 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

СЛУХАЛИ: 

10. Про затвердження Положення про службу господарського забезпечення 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради. (Проект № 420) 

ДОПОВІДАВ:  
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С.О.Видай – керуюча справами виконкому,  яка ознайомила з  проектом рішення 

та погодженням проекту рішення  комісією з питань законності та етики.. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 10/21-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»           -  25 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

СЛУХАЛИ: 

11. Про типове Положення про наглядові ради при комунальних підприємствах, 

установах та організаціях Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

(Проект № 431) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 11/21-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»          -  25 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

СЛУХАЛИ: 

12. Про міський бюджет на 2017 рік. (Проект № 416) 

 

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

проектом рішення та основними показниками бюджету (текст виступу додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик –  голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, про  роботу 

над проектом міського бюджету на 2017 рік, про недостатню кількість коштів на потреби 

лікарні, освіти, культури. 

Р.О.Джура – міський голова, про бюджет 2017 року прийнятий Верховною Радою 

України; про можливість покращення фінансування на протязі року;  про пріоритетні 

напрямки роботи у 2017 році; про подяку компанії ДТЕК за співпрацю; про 

комп’ютеризацію освітніх закладів міста та утеплення фасадів приміщень дошкільних 

закладів; про фінансування міської лікарні ( 1 млн.грн.з районного бюджету). 
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І.О.Дулик – депутат міської ради, про  завищену суму коштів  в 60 тис. грн. на 

вивіз сміття з міської лікарні. 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про фінансування  для КП « Житловик» на 

вивезення сміття. 

М.П.Коробань – помічник – консультант депутата міської ради, про склад 

міського бюджету; про фінансування міської лікарні в сумі 13 млн.грн. з міського 

бюджету; про відсутність коштів на ремонт доріг; про незадовільну роботу по 

впровадженню  теплових лічильників на багатоквартирних будинках; про утеплення 

фасадів будинків; про досвід м.Долини по залученню коштів інвесторів на заходи з 

енергозбереження, про роботу попередньої влади. 

Р.О.Джура – міський голова, про підняття мінімальної зарплати до 3200 грн.; про 

підняття тарифів у 2017 році; про харчування дітей в освітніх закладах міста; про роботу в 

системі ProZorro; про перспективу зростання видатків; про роботи які проводилися в місті 

у попередні роки; про олігархічний бюджет України на 2017 рік, про проведену роботу по 

ліцензуванню діяльності  КП «Житловик». 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про фінансування міської лікарні для 

обслуговування мешканців сіл. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, з пропозицією до керівників бюджетних 

установ розобити заходи по скороченню видатків.  

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

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  23 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  1 

СЛУХАЛИ: 

13. Про роботу комісії земельної та з питань екології за 2016 рік. (Проект № 424) 

ДОПОВІДАВ:  

І.З.Карвацький – голова комісії, який ознайомив із звітом про роботу комісії                      

( додається). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 13/21 -16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»              - 20 

«проти»        -  0 
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«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

14. Про роботу комісії з питань законності та етики за 2016 рік. (Проект № 425) 

ДОПОВІДАВ:  

Л.І.Горват – голова комісії, який ознайомив із звітом про роботу комісії                      

(додається). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 14/21 -16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»              -  20 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

15. Про роботу комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства за 2016 рік. (Проект № 426)  

ДОПОВІДАВ:  

Т.Д.Попик – голова комісії, який ознайомив із звітом про роботу комісії                      

( додається). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 15/21 -16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»              -  21 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

16. Про роботу комісії з питань гуманітарної політики за 2016 рік.(Проект № 427) 

ДОПОВІДАВ:  

І.М.Мазур – голова комісії, яка ознайомила із звітом про роботу комісії                      

(додається). 

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

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 
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«за»               - 21 

                                                       «проти»        -  0 

                                                       «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

17. Про роботу комісії з питань бюджету та економічного розвитку за 2016 рік. (Проект 

№ 428) 

ДОПОВІДАВ:  

В.Л.Рик – голова комісії, який ознайомив із звітом про роботу комісії                      

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.Р.Івасюк –  депутат міської ради, про відсутність проекту бюджету на сайті 

міської ради; про відсутність обговорення проекту бюджету з громадськістю міста. 

Б.Б.Рибчук –  секретар міської ради, про часові рамки в яких готувався проект 

бюджету; про перспективу його виконання. 

Р.О.Джура – міський голова, про процес прийняття бюджету Верховною Радою 

України. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 17/21 -16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»               -  22 

                                                        «проти»        -   0 

                                                        «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

18. Про план роботи  Бурштинської  міської ради на 2017 рік. (Проект № 415) 

ДОПОВІДАВ:  

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із проектом плану роботи 

ради на 2017 рік. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 18/21 -16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»               -  22 

                                                        «проти»        -  0 

                                                        «утрим.»       -  0 
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СЛУХАЛИ: 

19. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2017 рік. (Проект № 462) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення . 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 19/21 -16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»            -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 

20. Про проведену роботу відділу ведення Державного реєстру виборців Бурштинської 

міської ради.(Проект № 429) 

ДОПОВІДАВ:  

М.М.Коцур – начальник відділу, який ознайомив з звітом (додається) та  проектом 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про формування виборчих округів. 

І.М.Мазур – депутат міської ради, про наявність у виборчих списках прізвищ 

померлих. 

М.М.Коцур – начальник відділу, про технічні причини які впливають на 

існування даних фактів. 

 

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

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»               -  22 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 
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21. Про затвердження Порядку підготовки та прийняття регуляторних актів міською 

радою та виконавчим комітетом. (Проект № 450)             

ДОПОВІДАВ:  

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

рішення та погодженням проекту рішення  комісіями з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарства, з питань законності та етики. 

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

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»               -  22 

                                                        «проти»        -  0 

                                                        «утрим.»       -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

22. Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських 

цільових програм та звітності про їх виконання. (Проект № 465) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення та  погодженням проекту рішення  профільними комісіями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 22/21-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

23. Про Програму природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2017-2020 роки. (Проект № 453) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення та погодженням проекту рішення  профільними 

комісіями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 23/21-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»               -  22 
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«проти»        -  0 

                                                        «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

24. Про План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони навколишнього 

природногосередовища по Бурштинській міській раді  на 2017 рік. (Проект № 460) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією та вніс пропозицію до проекту рішення : 

1.Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ на адміністративній території Бурштинської міської ради - 61,10 тис.грн; 

2. Урочище «Глинище» ( біля гаражів) – 16,1 тис.грн. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  № 24/21 –16  прийняти  за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»            -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення. 

1. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ на адміністративній території Бурштинської міської ради - 61,10 тис.грн; 

2. Урочище «Глинище» ( біля гаражів) – 16,1 тис.грн. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»            -  21 

«проти»      -  0 

                                                          «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 24/21-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»               -  21 

                                                        «проти»        -  0 

                                                        «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

25. Про Програму у галузі розвитку земельних відносин на території Бурштинської  

міської ради на 2017-2020 роки. (Проект № 461) 

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

наданими матеріалами, проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, з пропозицією внести зміни до розділу 4                      

« - місцевого бюджету ( в межах затверджених бюджетних призначень)». 

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

пропозицією вилучити з проекту рішення « комісія з питань бюджету та економічного 

розвитку», бо комісія не розглядала даний проект рішення. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про підтримку змін до проекту та проекту в 

цілому. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  № 25/21 –16  прийняти  за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»            -  20 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

І.З.Карвацький  – депутат міської ради, внести до Програми  доповнення 

«Розроблення проекту  містобудівного кадастру м.Бурштин та с.Вигівка»; звернувся до 

профільних комісій розробити  проект Програми містобудівного кадастру.. 

І.З.Карвацький  – депутат міської ради, про зняття своєї пропозиції внести до 

Програми  доповнення «Розроблення проекту  містобудівного кадастру м.Бурштин та 

с.Вигівка». 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення. 

1. До розділу 4 « - місцевого бюджету (в межах затверджених бюджетних 

призначень)». 

2.Вилучити з проекту рішення «комісія з питань бюджету та економічного 

розвитку», бо комісія не розглядала даний проект рішення. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»            -  20 

«проти»      -  0 

                                                          «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 25/21-16 додається). 



 41 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»               -  20 

                                                        «проти»        -  0 

                                                        «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

26. Про внесення змін в План природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2016 рік. 

(Проект № 448) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями профільних комісій: 

1.Внести зміни в п. 9 «Розширення та реконструкція споруд для очищення стічних вод, що 

утворились в комунальному господарстві» та викласти його в такій редакції: - Розширення 

споруд для очищення стічних вод, що утворились в комунальному господарстві 

2. Зняти : - з п. 10 Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, 

що  

використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах:  

- компресор ВР 106 каналізаційних очисних споруд  - 24 000 грн. 

- механічне обладнання грабельного приміщення КНС № 2 - 50 000 грн. 

- насосне обладнання КНС № 4 – 50 000 грн. 

- насосне обладнання КНС № 6 (база ВКГ) – 13 000 грн. 

3. Направити: - на п.9 Розширення  споруд для очищення стічних вод, що утворились в  

комунальному господарстві: 

- ремонт компресора ВР 106 каналізаційних очисних споруд  - 24 000 грн. 

- ремонт механічного обладнання грабельного приміщення КНС № 2 - 50 000 грн. 

- заміна насосного обладнання КНС № 4 – 50 000 грн. 

- заміна насосного обладнання КНС № 6 (база ВКГ) – 13 000 грн. 



 42 

4. Зняти : - з п. 3 «Заходи з захисту від підтоплення і затоплення направлених на 

запобігання  

розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення їх негативного впливу на 

території і об’єкти на території Бурштинської міської ради» - вул. Незалежності  

–  15 384 грн. 

- з п. 4 «Заходи з озеленення – площа Героїв ОУН-УПА» – 15 000 грн.; - алея ім.. 

Андрея Шептицького – 5 000 грн.; - вул. Коновальця – 20 000 грн.; - вул. 

Енергетиків – 27 000 грн.; - вул. Будівельників – 3 000 грн.; - сквер ім.. Чорновола 

– 10 000 грн. 

- з п. 12 «Заміна каналізаційних мереж і споруд на них: - вул. В.Стуса 

(буд.№№10,11,12,14,19); вул. Коновальця (буд.№9); вул. Шухевича (буд.№2) – 

50 000 грн.; - заміна трубопроводів дворової каналізації вул. В.Стуса (буд.№13) – 

60 000 грн. 

- з п. 9 «Розширення та реконструкція необхідних споруд для очищення стічних 

вод, що утворюються в комунальному господарстві» - заміна засувок на 

пісколовках, мулопроводах, заміна колектора аварійного скиду  –  39 000 грн.    

- з п. 10 «Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, 

що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних 

системах»: - компресор ВР 106 каналізаційних очисних споруд  –  26 000 грн. 

- з п. 7 «Проектні та проектно – конструкторські розроблення: “Будівництво 

каналізаційної  мережі і споруд на них  до «Індустріального парку» –  4 715 грн. 

- з п. 6 Розширення та реконструкція споруд для збору та складування побутових 

і промислових відходів (сміттєві майданчики) – 1 000 грн. 

- з п. 7 Придбання насосного і технічного обладнання для заміни такого, що 

використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах:  

насосне обладнання КНС №5  – 5 000 грн. 

5. Направити: - на п.1 «Заміна каналізаційних мереж і споруд на них по вулицях міста»: 

- вул. Грушевського +  39 000 грн.;  

- вул. Грушевського-Петлюри + 26 000 грн.;  
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- ЗОШ № 2 + 75 000 грн.  

- на п. 3 «Заходи з захисту від підтоплення і затоплення направлених на   

запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення їх негативного 

впливу на території і об’єкти на території Бурштинської міської ради»: 

- вул. Міцкевича,6 + 30 000 грн.;  

- вул. С. Бандери (територія колишньої «Сільгосптехніки») + 90 000 грн.  

- на п. 4 «Заходи з озеленення» – вул. І.Франка (біля лазні) + 15 384 грн. 

- на п. 8 Проведення комплексної експертизи Проекту «Проектні та проектно-

конструкторські розроблення “Будівництво каналізаційної  мережі і споруд на 

них  до «Індустріального парку» + 5 715 грн. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про можливість фінансування робіт з 

водовідведення по вул. В.Стуса,13. 

Р.О.Джура – міський голова , про проведення даних  робіт у 2017 році. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  № 26/21 –16  прийняти  за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»            -  19 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення. 

1.Внести зміни в п. 9 «Розширення та реконструкція споруд для очищення стічних вод,  

що утворились в комунальному господарстві» та викласти його в такій редакції: - 

Розширення споруд для очищення стічних вод, що утворились в комунальному 

господарстві 

2. Зняти : - з п. 10 Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, 

що  

використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах:  

- компресор ВР 106 каналізаційних очисних споруд  - 24 000 грн. 
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- механічне обладнання грабельного приміщення КНС № 2 - 50 000 грн. 

- насосне обладнання КНС № 4 – 50 000 грн. 

- насосне обладнання КНС № 6 (база ВКГ) – 13 000 грн. 

3. Направити: - на п.9 Розширення  споруд для очищення стічних вод, що утворились в  

комунальному господарстві: 

- ремонт компресора ВР 106 каналізаційних очисних споруд  - 24 000 грн. 

- ремонт механічного обладнання грабельного приміщення КНС № 2 - 50 000 грн. 

- заміна насосного обладнання КНС № 4 – 50 000 грн. 

- заміна насосного обладнання КНС № 6 (база ВКГ) – 13 000 грн. 

4. Зняти : - з п. 3 «Заходи з захисту від підтоплення і затоплення направлених на 

запобігання  

розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення їх негативного впливу на 

території і об’єкти на території Бурштинської міської ради» - вул. Незалежності  

–  15 384 грн. 

- з п. 4 «Заходи з озеленення – площа Героїв ОУН-УПА» – 15 000 грн.; - алея ім.. 

Андрея Шептицького – 5 000 грн.; - вул. Коновальця – 20 000 грн.; - вул. 

Енергетиків – 27 000 грн.; - вул. Будівельників – 3 000 грн.; - сквер ім.. Чорновола 

– 10 000 грн. 

- з п. 12 «Заміна каналізаційних мереж і споруд на них: - вул. В.Стуса 

(буд.№№10,11,12,14,19); вул. Коновальця (буд.№9); вул. Шухевича (буд.№2) – 

50 000 грн.; - заміна трубопроводів дворової каналізації вул. В.Стуса (буд.№13) – 

60 000 грн. 

- з п. 9 «Розширення та реконструкція необхідних споруд для очищення стічних 

вод, що утворюються в комунальному господарстві» - заміна засувок на 

пісколовках, мулопроводах, заміна колектора аварійного скиду  –  39 000 грн.    

- з п. 10 «Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, 

що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних 

системах»: - компресор ВР 106 каналізаційних очисних споруд  –  26 000 грн. 
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- з п. 7 «Проектні та проектно – конструкторські розроблення: “Будівництво 

каналізаційної  мережі і споруд на них  до «Індустріального парку» –  4 715 грн. 

- з п. 6 Розширення та реконструкція споруд для збору та складування побутових 

і промислових відходів (сміттєві майданчики) – 1 000 грн. 

- з п. 7 Придбання насосного і технічного обладнання для заміни такого, що 

використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах:  

насосне обладнання КНС №5  – 5 000 грн. 

5. Направити: - на п.1 «Заміна каналізаційних мереж і споруд на них по вулицях міста»: 

- вул. Грушевського +  39 000 грн.;  

- вул. Грушевського-Петлюри + 26 000 грн.;  

- ЗОШ № 2 + 75 000 грн.  

- на п. 3 «Заходи з захисту від підтоплення і затоплення направлених на   

запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення їх негативного 

впливу на території і об’єкти на території Бурштинської міської ради»: 

- вул. Міцкевича,6 + 30 000 грн.;  

- вул. С. Бандери (територія колишньої «Сільгосптехніки») + 90 000 грн.  

- на п. 4 «Заходи з озеленення» – вул. І.Франка (біля лазні) + 15 384 грн. 

- на п. 8 Проведення комплексної експертизи Проекту «Проектні та проектно-

конструкторські розроблення “Будівництво каналізаційної  мережі і споруд на 

них  до «Індустріального парку» + 5 715 грн. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»            -  20 

                                                         «проти»      -  0 

                                                         «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 26/21-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»               -  20 

                                                        «проти»        -  0 
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«утрим.»       -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

27. Про погодження співфінансування проектних заявок на участь у конкурсному 

відборі проектів за рахунок коштів державного регіонального розвитку.                      

(Проект № 454) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

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

пропозицією: вилучити з проекту рішення 727,0 тис.грн з підпункту ««за робочим 

проектом «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-09-10 

Бурштин-Калуш,км0+000-км1+200 в Івано-Франківській області» (не менше 727,0 

тис.грн.)». 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про проект по вул.В.Стефаника, який не 

включений до проекту рішення. 

В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, про необхідність проведення 

перерахунку  кошторисних витрат по даному проекту та зміни термінів подачі проектів. 

М.С.Назар -  начальник відділу економіки та промисловості, про необхідність 

доопрацювання даного проекту та подачі його на розгляд у 2017 році. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  № 27/21 –16  прийняти  за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»            -  16 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  2 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення. 

Вилучити з проекту рішення 727,0 тис.грн. з підпункту ««за робочим проектом 

«Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-09-10 Бурштин-

Калуш,км0+000-км1+200 в Івано-Франківській області» (не менше 727,0 тис.грн.)». 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»            -  16 
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«проти»      -  0 

                                                        «утрим.»     -  2 

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

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»               -  19 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

28. Про затвердження Міської програми «Відкрите місто - влада для людей» на 2017-

2018 роки. (Проект № 468) 

ДОПОВІДАВ:  

Л. І. Кривенко – начальник організаційного відділу, яка ознайомила з проектом 

рішення. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  № 28/21 –16  прийняти  за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»            -  21 

                                                         «проти»      -  0 

                                                         «утрим.»    -  0 

ВИСТУПИЛИ: 

І.М.Мазур – голова комісії з питань гуманітарної політики,  про пропозицію комісії:  

1. Виключити пункт 2,3 розділу «Місцеве телебачення». 

2. Доповнити розділ «Місцеве телебачення» підпрограми  пунктом «Звіт міського голови в 

прямому ефірі проводити 1 раз на рік (тривалістю до 1 години)»; 

 про джерела фінансування прямого ефіру; про проведення звіту міського голови в іншому 

форматі. 

Р.О.Джура – міський голова,  про фінансування прямого ефіру , який відбувся 15.12.2016 , 

ОГ «Рух ЧЕСНО»; про підготовку ефіру самим ГО. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про передбачення в Програмі фінансових стосунків з 

ТРК РАІ. 
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Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про  Міську програму «Відкрите місто - влада для 

людей» на 2017-2018 роки. 

В.Л. Рик – депутат міської ради, з пропозицією при розгляді міських програм ставити 

фінансування 0 грн., крім програм погоджених на погоджувальній раді. 

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

міського голови перед громадою. 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення. 

1.Виключити пункт 2,3 розділу «Місцеве телебачення». 

2.Доповнити розділ «Місцеве телебачення» підпрограми  пунктом «Звіт міського голови в 

прямому ефірі проводити 1 раз на рік (тривалістю до 1 години)». 

3. При розгляді міських Програм ставити фінансування 0 грн., крім Програм погоджених 

на засіданні Погоджувальної ради. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»            -  21 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 28/21-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»            -  21 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 

29. Про затвердження Програми функціонування Центру надання адміністративних 

послуг   м. Бурштин на 2017 року (Проект № 432) 

ДОПОВІДАВ:  

С.О.Видай – керуюча справами, яка ознайомила з проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.М.Мазур – голова комісії з питань гуманітарної політики,  про зняття пропозиції комісії: 

- Використовувати автотранспорт МНВК для службових потреб міської ради (в окремих 

випадках). 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 29/21-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»            -  21 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 

30. Про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження 

відзнаками Бурштинської міської ради та виконавчого комітету на 2017 рік. (Проект        

№ 472). 

ДОПОВІДАВ:  

С.О.Видай – керуюча справами, яка ознайомила із проектом рішення та  

погодженням проекту рішення  профільними комісіями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  №30/21-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»            -  21 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

 

 

 

Міський голова                                                                           Роксолана Джура 


