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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

двадцять другої сесії міської ради сьомого скликання 

Від  27 січня  2017 року м. Бурштин 

Початок:10:00 

Закінчення:15:10 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       23 депутатів міської ради (список додається). 

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

Відсутні на сесії: 3 депутатів міської ради ( І.З.Карвацький,  А.С.Процик,  М.Г.Тимошик), 

міський голова Роксолана Джура. 

СЛУХАЛИ: Про персональний склад лічильної комісії на 22 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

Б.Б.Рибчук -  секретар міської ради, який запропонував персональний склад лічильної 

комісії: 

1.І.Р.Харів – депутат міської ради; 

2.А.І.Федорняк – депутат міської ради; 

3.Л.І.Петровська – депутат міської ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити персональний склад лічильної комісії на 22 сесію: 

1.І.Р.Харів – депутат міської ради; 

2.А.І.Федорняк – депутат міської ради; 

3.Л.І.Петровська – депутат міської ради. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  23 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: Про порядок  денний двадцять другої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

Б.Б.Рибчук -  секретар міської ради, який ознайомив з проектом порядку  денного 

двадцять другої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 
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1. Про внесення змін до міського бюджету 2016 року (Проект № 476) 

2. Про направлення вільного залишку. (Проект № 475) 

3. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект № 510) 

Доповідач: О. І. Петровська - начальник фінансового відділу 

4. Про оплату праці міського голови, заступників міського голови, секретаря ради та 

керуючої справами виконкому. (Проект № 509) 

Доповідач: І.Якимів – завідувач сектору кадрової роботи 

5. Про затвердження Програми про фонд міської ради на виконання депутатських 

повноважень на 2016-2020 роки. (Проект № 474) 

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

6. Про затвердження Комплексної програми профілактики і запобігання поширення 

пияцтва та алкоголізму серед населення м.Бурштин та с.Вигівка на 2017-2020 роки. 

(Проект №464) 

Доповідач:І.З.Карвацький – депутат міської ради 

7. Про затвердження міської програми «Протидії захворюванню на туберкульоз» на 

період 2017-2018 роки. (Проект № 504) 

8. Про затвердження міської цільової програми «Цукровий діабет» на період 2017-2018 

роки. (Проект № 505) 

Доповідач: О.М.Савчин  – заступник  головного  лікаря  КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» 

9. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17.11.2015  № 01/02-15 

“Про регламент Бурштинської міської ради сьомого скликання” (Проект № 473) 

Доповідач: В.В.Бублінський – депутат міської ради 

10. Про внесення змін та доповнень в розділ 7- “Органи управління підприємством” 

Статуту КП “Житловик” (Проект № 506) 

Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

11. Про продовження договору оренди приміщень комунальної власності Бурштинської 

міської ради. ” (Проект № 507) 

12. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2016 р. № 09/15-16 «Про  

встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій». (Проект № 508) 

Доповідач:  І. І. Бандура – завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального  майна 

13. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок. 

(Проект № 477) 
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14. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність. (Проект № 478) 

15. 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 № 479) 

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

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

обслуговування індивідуального гаража з передачею у власність. (Проект № 480) 

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

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність. (Проект № 481) 

18. Про внесення зміни в рішення міської ради від 27.10.2016 № 12/19-16 «Про 

виділення земельних ділянок із земель запасу міської ради для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна 

ділянка)». (Проект № 482) 

19. 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 № 484) 

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

обслуговування жилого будинку, господарськихбудівель та споруд (присадибних 

ділянок).(Проект № 485) 

21. Про надання дозволу Бурштинському енергетичному коледжу Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на право постійного користування для обслуговування будівель 

освіти.(Проект № 486) 

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність. (Проект 

№ 487) 

23. Про затвердження проекту відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 



 4 

ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. (Проект № 

488) 

24. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва 

індивідуального гаража з передачею у власність. (Проект № 489) 

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) згідно 

свідоцтва про право на спадщину за законом на земельну частку пай. (Проект № 

490) 

26. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

обслуговування центрального ринку в м. Бурштин по вул. С.Стрільців 27 А. (Проект 

№ 491) 

27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) 3 Державна пожежно-

рятувальна частина Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

по вул. Шухевича, 1 в м. БурштинІвано-Франківської області з передачею у постійне 

користування. (Проект № 492) 

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок. (Проект № 493) 

29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність. (Проект № 494) 

30. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність. (Проект № 

495). 

31. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів з передачею у власність. (Проект № 496) 

32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність. (Проект № 

497) 
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33. 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 № 498) 

34. Про виділення земельної ділянки із земель запасу міської ради для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). (Проект № 499) 

35. Про надання попереднього погодження на продаж земельної ділянки приватному 

підприємству «СТІВОН» для обслуговування виробничих приміщень. (Проект № 

500) 

36. Про вилучення земельних ділянок із користування громадян Гнідовської Марії 

Федорівної, Сусловського Ярослава Михайловича та переведення їх в землі запасу 

міської ради. (Проект № 501) 

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

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність . 

(Проект № 502) 

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

обслуговування нежитлового приміщення ЗАТ «СТМ». (Проект № 503) 

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

39. Відповіді на депутатські запити. 

40. Депутатські запити. 

41. Різне. 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок  денний двадцять другої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до міського бюджету 2016 року (Проект № 476) 

2. Про направлення вільного залишку. (Проект № 475) 

3. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект № 510) 

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

4. Про оплату праці міського голови, заступників міського голови, секретаря ради та 

керуючої справами виконкому. (Проект № 509) 

Доповідач: І.Якимів – завідувач сектору кадрової роботи 

5. Про затвердження Програми про фонд міської ради на виконання депутатських 

повноважень на 2016-2020 роки. (Проект № 474) 
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Доповідач:І.М.Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби 

6. Про затвердження Комплексної програми профілактики і запобігання поширення 

пияцтва та алкоголізму серед населення м.Бурштин та с.Вигівка на 2017-2020 роки. 

(Проект №464) 

Доповідач:Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

7. Про затвердження міської програми «Протидії захворюванню на туберкульоз» на 

період 2017-2018 роки. (Проект № 504) 

8. Про затвердження міської цільової програми «Цукровий діабет» на період 2017-2018 

роки. (Проект № 505) 

Доповідач: О.М.Савчин  – заступник  головного  лікаря  КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» 

9. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17.11.2015  № 01/02-15 

“Про регламент Бурштинської міської ради сьомого скликання” (Проект № 473) 

Доповідач: В.В.Бублінський – депутат міської ради 

10. Про внесення змін та доповнень в розділ 7- “Органи управління підприємством” 

Статуту КП “Житловик” (Проект № 506) 

Доповідач:  Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

11. Про продовження договору оренди приміщень комунальної власності Бурштинської 

міської ради. ” (Проект № 507) 

12. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2016 р. № 09/15-16 «Про  

встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій». (Проект № 508) 

Доповідач:  І. І. Бандура – завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального  майна 

13. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок. 

(Проект № 477) 

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

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність. (Проект № 478) 

15. 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 № 479) 

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

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

обслуговування індивідуального гаража з передачею у власність. (Проект № 480) 



 7 

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

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність. (Проект № 481) 

18. Про внесення зміни в рішення міської ради від 27.10.2016 № 12/19-16 «Про 

виділення земельних ділянок із земель запасу міської ради для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна 

ділянка)». (Проект № 482) 

19. 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 № 484) 

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

обслуговування жилого будинку, господарськихбудівель та споруд (присадибних 

ділянок).(Проект № 485) 

21. Про надання дозволу Бурштинському енергетичному коледжу Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на право постійного користування для обслуговування будівель 

освіти.(Проект № 486) 

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність. (Проект 

№ 487) 

23. 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 № 

488) 

24. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва 

індивідуального гаража з передачею у власність. (Проект № 489) 

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) згідно 

свідоцтва про право на спадщину за законом на земельну частку пай. (Проект № 

490) 
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26. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

обслуговування центрального ринку в м. Бурштин по вул. С.Стрільців 27 А. (Проект 

№ 491) 

27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) 3 Державна пожежно-

рятувальна частина Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

по вул. Шухевича, 1 в м. БурштинІвано-Франківської області з передачею у постійне 

користування. (Проект № 492) 

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок. (Проект № 493) 

29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність. (Проект № 494) 

30. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність. (Проект № 

495). 

31. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів з передачею у власність. (Проект № 496) 

32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність. (Проект № 

497) 

33. 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 № 498) 

34. Про виділення земельної ділянки із земель запасу міської ради для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). (Проект № 499) 

35. Про надання попереднього погодження на продаж земельної ділянки приватному 

підприємству «СТІВОН» для обслуговування виробничих приміщень. (Проект № 

500) 



 9 

36. Про вилучення земельних ділянок із користування громадян Гнідовської Марії 

Федорівної, Сусловського Ярослава Михайловича та переведення їх в землі запасу 

міської ради. (Проект № 501) 

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

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність . 

(Проект № 502) 

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

обслуговування нежитлового приміщення ЗАТ «СТМ». (Проект № 503) 

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

39. Відповіді на депутатські запити. 

40. Депутатські запити. 

41. Різне. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  23 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, проінформував про створення у Бурштинській 

міській раді фракції політичної партії «Громадянська позиція»: 

1.Рик В.Л. – голова фракції; 

2.Попик Т.Д. –  член фракції; 

3.Василик В.Є. – член фракції. 

(Копії документів додаються). 

СЛУХАЛИ: 

1. Про внесення змін до міського бюджету 2016 року (Проект № 476) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомив з  проектом рішення, та погодженням проекту рішення  комісією з питань 

бюджету та економічного розвитку з пропозиціями: 

 

Код Показник зняти направити 

01 Міська рада м.Бурштин     

0101

16 
Органи місцевого самоврядування -52238,49 110339,49 
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2111 Заробітна плата   102928,96 

2120 Нарахування на оплату праці   3610,53 

2210 
Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 
  3800,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -52238,49   

0911

08 

Заходи з оздоровлення та відпочинку 

дітей, крім заходів з оздоровлення 

дітей, що здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

-5451,00   

2730 Інші виплати населенню -5451,00   

1002

03 
Благоустрій міст, сіл, селищ -70198,04   

2111 Заробітна плата -10000,00   

2120 Нарахування на оплату праці -2200,00   

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -17548,04   

2273 Оплата електроенергії -40450,00   

1707

03 

Видатки на проведення робіт, 

пов`язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та 

утриманням автомобільних доріг 

  14708,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних)   14708,00 

10 
Відділ освіти і науки Бурштинської 

міської ради 
    

0101

16 
Органи місцевого самоврядування -150,00 14963,48 

2111 Заробітна плата   11323,35 

2120 Нарахування на оплату праці   3640,13 

2250 Видатки на відрядження -150,00   

0701

01 
Дошкільні заклади освіти -25913,58 12602,27 
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2111 Заробітна плата   3963,32 

2120 Нарахування на оплату праці -4874,59   

2220 
Медикаменти та перев`язувальні 

матеріали 
-1330,84   

2230 Продукти харчування   6861,00 

2250 Видатки на відрядження -3009,00   

2271 Оплата теплопостачання -10768,23   

2272 
Оплата водопостачання та 

водовідведення 
-5930,92   

2273 Оплата електроенергії   1777,95 

0702

01 

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-

дитячий садок, інтернат при школі), 

спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 

колегіуми 

-121311,86 139566,93 

2111 Заробітна плата -62948,47   

2120 Нарахування на оплату праці   104555,60 

2220 
Медикаменти та перев`язувальні 

матеріали 
-1453,24   

2240 Оплата послуг (крім комунальних)   29812,55 

2250 Видатки на відрядження   5198,78 

2271 Оплата теплопостачання -39316,51   

2272 
Оплата водопостачання та 

водовідведення 
-15318,80   

2273 Оплата електроенергії -2084,66   

2274 Оплата природного газу -190,18   

0704

01 

Позашкільні заклади освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми 
-8257,37 6319,98 

2111 Заробітна плата   5236,84 

2120 Нарахування на оплату праці   1083,14 

2271 Оплата теплопостачання -8025,78   
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2272 
Оплата водопостачання та 

водовідведення 
-150,00   

2273 Оплата електроенергії -81,59   

0705

01 
Професійно-технічні заклади освіти   151929,00 

2111 Заробітна плата   34559,00 

2120 Нарахування на оплату праці   6906,00 

2271 Оплата теплопостачання   55099,00 

2272 
Оплата водопостачання та 

водовідведення 
  5365,00 

2273 Оплата електроенергії   50000,00 

0708

02 

Методична робота, інші заходи у 

сфері народної освіти 
-14961,27 833,00 

2111 Заробітна плата -13399,73   

2120 Нарахування на оплату праці -1561,54   

2250 Видатки на відрядження   833,00 

0708

04 

Централізовані бухгалтерії обласних, 

міських, районних відділів освіти 
-70523,75   

2111 Заробітна плата -4668,55   

2120 Нарахування на оплату праці -832,64   

2250 Видатки на відрядження -339,00   

2271 Оплата теплопостачання -20323,66   

2272 
Оплата водопостачання та 

водовідведення 
-20159,90   

2273 Оплата електроенергії -24200,00   

0708

05 

Групи централізованого 

господарського обслуговування 
-516,65 2172,89 

2111 Заробітна плата   2172,89 

2120 Нарахування на оплату праці -516,65   

15 Відділ соціального захисту     
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Бурштинської міської ради 

0101

16 
Органи місцевого самоврядування -19753,07 5000,00 

2111 Заробітна плата -7986,16   

2120 Нарахування на оплату праці -11766,91   

2240 Оплата послуг (крім комунальних)   5000,00 

76 

Фінансовий орган (в частині 

міжбюджетних трансфертів, 

резервного фонду) 

    

2501

02 
Резервний фонд -72000,00   

9000 Нерозподілені видатки -72000,00   

 
Усього  -461275,08 458435,04 

 

(спеціальний фонд) 

КВК 01 «Міська рада 

КФК 150101 Капітальні вкладення 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів»+2840,04грн. 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 2840,04грн. 

2.Врахувати в складі доходів: 

2.1.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 (утримання будинків і споруд) по коду 

41030800 в сумі 1687800,00грн. та спрямувати відділу соціального захисту населення 

 

Код Показник Зміна(+,-) 

0902

01 

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, які маю 

  

2730 Інші виплати населенню 57101,85 
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0902

04 

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам 

органів внутрішніх справ, ветеранам податкової 

міліції, ветеранам державної пожежної охорони, 

ветеранам Державної кримінально-виконавчої 

служби, ветеранам служби цивільного захисту, 

ветеранам Державної служби 

  

2730 Інші виплати населенню 1332,80 

0902

07 

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 

  

2730 Інші виплати населенню 6356,46 

0902

15 

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, враховуючи ти 

  

2730 Інші виплати населенню -26978,04 

0904

05 

Субсидії населенню для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг 
  

2730 Інші виплати населенню 1649986,93 

 
Усього  1687800,00 

 

2.2.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 1280,0грн. та спрямувати відділу соціального захисту населення 

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

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» 

 та рекомендувати прийняти його на черговій сесії 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+1280,0грн. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 01/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»              -  23 
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  «проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

2. Про направлення вільного залишку. (Проект № 475) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомив з  проектом рішення, та погодженням проекту рішення  комісією з питань 

бюджету та економічного розвитку з пропозиціями: 

Частину залишку загального фонду міського бюджету , який склався на 01.01.2017року  в 

сумі 2995000,0 грн спрямувати на:  

Найменування місцевої (регірнальної) програми  

Загальний фонд 

Бурштинська міська рада  

Міська програма оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді в м.Бурштин та 

с.Вигівка на 2017 рік 40 000 грн. 

Міська цільова програма "Молодь Бурштина " на 2017-2020рр. 5 000 грн. 

Програми функціонування Центру надання адміністративних послуг м.Бурштина на 2017 

року            85 000 грн. 

Програма надання шефської допомоги Чернівецькому прикордонному загону Західного 

Регіонального Управління Державної Прикордонної Служби України 5 000 грн. 

Комплексна програма фінансування мобілізаційних заходів населення та заходів з 

територіальної оборони на 2017 рік 5 000 грн. 

Міська програма «Відкрите місто – влада для людей» на 2017-2018 роки 100 000 грн. 

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Бурштин і села 

Вигівка на 2017-2019 роки 300 000 грн. 

Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками Бурштинської міської ради 

та виконавчого комітету на 2017 рік  50 000 грн. 

Програма про фонд міської ради на виконання депутатських повноважень на 2016-2020 

роки ( придбання планшетів) 100 000 грн. 
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Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту м. Бурштин та с. 

Вигівка на 2016-2020 роки 5 000 грн. 

Міська цільова  соціальна  програма протидії ВІЛ інфекції сніду на 2015-2018роки                        

 5 000 грн. 

Міська цільова програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах 

сімейної медицини на період до 2020 року 30 000 грн. 

Програма протидії туберкульозу 50 000 грн. 

"Цукровий діабет" 40 000 грн. 

Програма розвитку фізичної культури і спорту м.Бурштина та с.Вигівка на 2017 рік 

(додаток№2) 100 000 грн. 

Про затвердження міської цільової Програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження 

дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки  10 000 грн. 

Відділ освіти і науки 100 000 

Програма розвитку освіти міста Бурштина та села Вигівки на 2017 рік 100 000 грн. 

Бурштинська міська рада  

Проведення експертного обстеження капітально-відновлювальних робіт та позачергового 

огляду ліфті 80 000 грн. 

Обслуговування вуличного освітлення 60 000 грн. 

матеріали для вуличного освітлення (придбання світлодіодних ламп) 100 000 грн. 

Повірка приладів обліку, проведення їх заміни 20 000 грн. 

експертна оцінка комунального майна та земельних ділянок, організація та проведення 

аукціонів20 000оплата зе електроенергію ( вуличне освітлення) 200 000 грн. 

Облаштування освітлення пішохідних переходів 25 000 грн. 

Капітальний ремонт об'їздної дороги Коновальця-Стуса 750 000 грн. 

Забезпечення утримання місць загального користування (громадського туалету)50 000 грн. 
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Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельнихділянок , які підлягабть 

продажу на земельних торгах(аукціонах) 25 000 грн. 

Виготовлення звіту про технічний стан внутрішньогосподарських меліоративних систем на 

площі 6 га в урочищі "Пасовище" та під забудованими землями 50 000 грн. 

Фінансова підтримка ГО ветерани ( 5000,0), ОУН -УПА( 5000,0) 10 000 грн. 

Заміна підвального розгалуження системи опалення в будинку по вул В.Стуса,6                      

77 000 грн. 

відновлення проекту ПрАТ "МТС Україна"  11000 грн. 

«Програма містобудівного кадастру та створення служби містобудівного кадастру на 

території Бурштинської міської ради на 2015 –2019 роки 200 000 грн. 

поточний ремонт покрівлі ЗОШ №1 87 000 грн. 

субвенція Довір'я 150 000 грн. 

субвенція терцентр 50 000 грн. 

КВК 01 «міська рада» 

КПКВКМБ 0113160 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 

що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи)»+40000,0грн. 

КПКВКМБ 0113141 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах 

молоді»+5000,0грн. 

КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту»+100000,0грн. 

КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки»+555000,0грн. 

При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 20000,0грн.  

КПКВКМБ  0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»+932000,0 грн. 

КПКВКМБ 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»+750000,0 грн.  

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

750000,0грн.  
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КПКВКМБ 0117310 «Проведення заходів із землеустрою»+75000,0грн 

Бурштинська ЦМЛ 

КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»+11000,0грн. 

КПКВКМБ 0122212 «Програма і централізовані заходи боротьби з 

туберкульозом»+50000,0грн. 

КПКВКМБ  0122213 «Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу»+5000,0грн. 

КПКВКМБ 0122214 «Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет»+40000,0грн. 

КПКВКМБ 0122220 «Інші заходи в галузі охорони здоров`я»+30000,0грн. 

КВК 75 «фінансовий відділ» 

КПКВКМБ 7518370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»+5000,0грн. 

КПКВКМБ 7518800 «Інші субвенції»+200000,0грн 

КВК10 «відділ освіти» 

КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»+87000,0грн. 

КПКВКМБ 1011220 «Інші освітні програми»+100000,0грн. 

КВК 15 «відділ соціального захисту населення» 

КПКВКМБ 1513202 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і 

ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість»+10000,0грн. 

Частину залишку спеціального фонду міського бюджету , який склався на 01.01.2017року  в 

сумі : 

-64310,0 грн  ( бюджет розвитку ) спрямувати на:  
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- Співфінансування  робочого проекту «Енергоефективнатермосанація ( капітальний 

ремонт)  будівлі ДНЗ №2  «Берізка» 

КВК10 «відділ освіти» 

КПКВКМБ1011010 «Дошкільна освіта»+64310,0грн. 

_1000000,0 грн ( надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва) спрямувати на заходи відповідно до Цільової Програми у 

галузі  розвитку земельних відносин на території міської ради на 2017-2020рр., а саме: 

- Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення ( зміни) меж населеного пункту 

м.Бурштин – 300000,0 грн 

- Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення ( зміни) меж населеного пункту 

с.Вигівка – 65000,0 грн 

- Проходження комплексної державної експертизи Проекту землеустрою щодо 

встановлення ( зміни) меж населеного пункту м.Бурштин та  Проекту землеустрою щодо 

встановлення ( зміни) меж населеного пункту с.Вигівка – 75000,0 грн 

- Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста 

Бурштин - 125000,0 грн 

- Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Вигівка  - 

55000,0 грн 

- Проходження комплексної державної експертизи Технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель міста Бурштин та Проходження комплексної державної експертизи 

Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Вигівка – 40000,0 грн 

- Проведення робіт  з інвентаризації земель несільськогосподарського призначення – 

300000,0 грн 

- Проведення робіт по інвентаризації земель рекреаційного призначення – 40000,0 грн 

 КВК 01 «міська рада» 

КПКВКМБ 0117310 «Проведення заходів із землеустрою»+440000,0грн. 

КПКВКМБ 0117612 «Охорона і раціональне використання земель» +560000,0грн. 

1613126,0 грн ( екологічний податок) спрямувати на: 
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- ліквідацію фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи припинення 

забруднення підземних і поверхневих вод – 100000,0 грн 

- проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання 

розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх 

негативного впливу на території і об’єкти ( вул. Перемоги) – 100000,0 грн 

- Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і 

захоронення відходів: 

Старе, нове кладовище – 50000,0 грн 

- Вул Шухевича  - 29479,0 грн 

- Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, 

перероблення, знешкодження та складування побутових відходів сільськогосподарських  і 

промислових відходів – 900000,0 грн 

- Заходи з озеленення: 

вул С.Стрільців – 70000,0 грн 

- Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів – 13647,0 грн 

- Розширення та реконструкція необхідних споруд для очищення стічних вод, що 

утворилися у комунальному господарстві – заміна фільтроносних труб та 

металоконструкцій – 350000,0 грн 

КВК 01 «міська рада» 

КПКВКМБ 0119110 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»+ 

1613126,0 грн 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик – депутат міської ради, з пропозицією зняти з  об’їздної дороги Стуса – Коновальця  

50,0 тис.грн та направити на: 

      -    Програма розвитку фізичної культури і спорту м.Бурштина та с.Вигівка на 2017 рік 

25000грн. (придбання спортивної форми 10000,0грн., гурток вільної боротьби 15000,0грн.) 

на матеріали для посипки доріг під час ожеледиці. -10,0 тис.грн.  

на роботи по благоустрою льодової арени – 10,0 тис. грн. 
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міська цільова прорама « Молодь Бурштина» на 2017-2020рр – 5,0 тис. грн 

І.М.Мазур – депутат міської ради, з пропозицією КП « Житловик» на матеріали для 

посипки доріг під час ожеледиці – 5 тис. грн., відділу молоді та спорту додати ще 5 тис. грн. 

В.І.Марчук – директор КП «Житловик», проінформував про те, що на роботи по  

посипці доріг під час ожеледиці, які проводилися в січні місяці кошти не виділялися 

взагалі. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  № 02/22 –17  прийняти  за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  23 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ВИРІШИЛИ: внести зміни в проект рішення.  

Частину залишку загального фонду міського бюджету , який склався на 01.01.2017року  в 

сумі 2995000,0 грн спрямувати на:  

Найменування місцевої (регірнальної) програми  

Загальний фонд 

Бурштинська міська рада  

Міська програма оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді в м.Бурштин та 

с.Вигівка на 2017 рік 40 000 грн 

Міська цільова програма "Молодь Бурштина " на 2017-2020рр. 10 000 грн 

Програми функціонування Центру надання адміністративних послуг м.Бурштина на 2017 

року 85 000 грн 

Програма надання шефської допомоги Чернівецькому прикордонному загону Західного 

Регіонального Управління Державної Прикордонної Служби України 5 000 грн 

Комплексна програма фінансування мобілізаційних заходів населення та заходів з 

територіальної оборони на 2017 рік 5 000 грн 

Міська програма «Відкрите місто – влада для людей» на 2017-2018 роки 100 000 грн 

Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Бурштин і села 

Вигівка на 2017-2019 роки 300 000 грн 
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Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками Бурштинської міської 

ради та виконавчого комітету на 2017 рік  50 000 грн 

Програма про фонд міської ради на виконання депутатських повноважень на 2016-2020 

роки ( придбання планшетів) 100 000 грн 

Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту м. Бурштин та с. 

Вигівка на 2016-2020 роки 5 000 грн  

Міська цільова  соціальна  програма протидії ВІЛ інфекції сніду на 2015-2018 роки  

5 000 грн 

Міська цільова програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах 

сімейної медицини на період до 2020 року 30 000 грн 

Програма протидії туберкульозу 50 000 грн 

"Цукровий діабет" 40 000 грн  

Програма розвитку фізичної культури і спорту м.Бурштина та с.Вигівка на 2017 рік 

(додаток№2) 125 000 грн 

Про затвердження міської цільової Програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження 

дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки 10 000 

Відділ освіти і науки 100 000 

Програма розвитку освіти міста Бурштина та села Вигівки на 2017 рік 100 000 грн 

Бурштинська міська рада  

Проведення експертного обстеження капітально-відновлювальних робіт та позачергового 

огляду ліфті 80 000 грн 

Обслуговування вуличного освітлення 60 000 грн 

матеріали для вуличного освітлення (придбання світлодіодних ламп) 100 000 грн 

Повірка приладів обліку, проведення їх заміни 20 000 грн 

експертна оцінка комунального майна та земельних ділянок, організація та проведення 

аукціонів 20 000 грн 
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оплата зе електроенергію ( вуличне освітлення) 200 000 грн 

Облаштування освітлення пішохідних переходів 25 000 грн 

Капітальний ремонт об'їздної дороги Коновальця-Стуса 700 000 грн 

Забезпечення утримання місць загального користування (громадського туалету)50 000 грн 

Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельнихділянок , які підлягабть 

продажу на земельних торгах(аукціонах) 10000 грн 

Виготовлення детального плану території – 15000 грн 

Виготовлення звіту про технічний стан внутрішньогосподарських меліоративних систем на 

площі 6 га в урочищі "Пасовище" та під забудованими землями 50 000 грн 

Фінансова підтримка ГО ветерани ( 5000,0), ОУН -УПА( 5000,0) 10 000 грн 

Заміна підвального розгалуження системи опалення в будинку по вул В.Стуса,6 77 000 

грн 

відновлення проекту ПрАТ "МТС Україна"  11000 грн 

«Програма містобудівного кадастру та створення служби містобудівного кадастру на 

території Бурштинської міської ради на 2015 –2019 роки 200 000 грн 

поточний ремонт покрівлі ЗОШ №1 87 000 грн 

субвенція Довір'я 150 000 грн 

субвенція терцентр 50 000 грн 

КВК 01 «міська рада» 

КПКВКМБ 0113160 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 

дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)»+40000,0грн. 

КПКВКМБ 0113141 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах 

молоді»+5000,0грн. 

КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту»+125000,0грн. 
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КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки»+555000,0грн. 

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

20000,0грн.  

КПКВКМБ  0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»+952000,0грн. 

КПКВКМБ 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»+700000,0грн.  

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

700000,0грн.  

КПКВКМБ 0117310 «Проведення заходів із землеустрою»+60000,0грн 

КПКВКМБ 0116430 « Розробка схем та проектних рішень масового застосування» -  

Бурштинська ЦМЛ 

КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»+11000,0грн. 

КПКВКМБ 0122212 «Програма і централізовані заходи боротьби з 

туберкульозом»+50000,0грн. 

КПКВКМБ  0122213 «Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу»+5000,0грн. 

КПКВКМБ 0122214 «Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет»+40000,0грн. 

КПКВКМБ 0122220 «Інші заходи в галузі охорони здоров`я»+30000,0грн. 

КВК 75 «фінансовий відділ» 

КПКВКМБ 7518370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»+5000,0грн. 

КПКВКМБ 7518800 «Інші субвенції»+200000,0грн 

КВК10 «відділ освіти» 

КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»+87000,0грн. 
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КПКВКМБ 1011220 «Інші освітні програми»+100000,0грн. 

КВК 15 «відділ соціального захисту населення» 

КПКВКМБ 1513202 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і 

ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість»+10000,0грн. 

Частину залишку спеціального фонду міського бюджету , який склався на 

01.01.2017року  в сумі : 

-64310,0 грн  ( бюджет розвитку ) спрямувати на:  

- Співфінансування  робочого проекту «Енергоефективнатермосанація ( капітальний 

ремонт)  будівлі ДНЗ №2  «Берізка» 

КВК10 «відділ освіти» 

КПКВКМБ1011010 «Дошкільна освіта»+64310,0грн. 

_1000000,0 грн ( надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва) спрямувати на заходи 

відповідно до Цільової Програми у галузі  розвитку земельних відносин на території 

міської ради на 2017-2020рр., а саме:   

- Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення ( зміни) меж населеного пункту 

м.Бурштин – 300000,0 грн 

- Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення ( зміни) меж населеного пункту 

с.Вигівка – 65000,0 грн 

- Проходження комплексної державної експертизи Проекту землеустрою щодо 

встановлення ( зміни) меж населеного пункту м.Бурштин та  Проекту землеустрою щодо 

встановлення ( зміни) меж населеного пункту с.Вигівка – 75000,0 грн 

- Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста 

Бурштин - 125000,0 грн 

- Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Вигівка  - 

55000,0 грн 
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- Проходження комплексної державної експертизи Технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель міста Бурштин та Проходження комплексної державної експертизи 

Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с.Вигівка – 40000,0 грн 

- Проведення робіт  з інвентаризації земель несільськогосподарського призначення – 

300000,0 грн 

- Проведення робіт по інвентаризації земель рекреаційного призначення – 40000,0 грн 

 КВК 01 «міська рада» 

КПКВКМБ 0117310 «Проведення заходів із землеустрою»+440000,0грн. 

КПКВКМБ 0117612 «Охорона і раціональне використання земель» +560000,0грн. 

1613136,0 грн ( екологічний податок) спрямувати на: 

Кошти екологічного податку в сумі 133647,03 грн: 

- проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання 

розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх 

негативного впливу на території і об’єкти – 40511,03 грн 

- Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, утилізації і 

захоронення відходів – 67479,0 грн 

- Заходи з озеленення: 

Підріз та чистка дерев по вулицях міста Бурштина та с.Вигівка ( вздовж ліній 

електропередач) – 12000,0 грн  

-ліквідація наслідків буреломів, сніголамів і вітровалів – 13657,0 грн 

Кошти іншої субвенції з Бовшівського сільського бюджету 

- ліквідацію фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи припинення 

забруднення підземних і поверхневих вод – 100000,0 грн 

- Розширення та реконструкція необхідних споруд для очищення стічних вод, що 

утворилися у комунальному господарстві – заміна фільтроносних труб та 

металоконструкцій – 350000,0 грн 
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- Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, 

транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів 

сільськогосподарських  і промислових відходів – 900000,0 грн 

- проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання 

розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх 

негативного впливу на території і об’єкти – 129488,97 грн 

КВК 01 «міська рада» 

КПКВКМБ 0119110 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»+ 

1613136,0 грн. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»              -  22 

 «проти»        -  0 

                                                          «утрим.»       -  1 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 02/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»              -  22 

«проти»        -  0 

                                                           «утрим.»      -  1 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект № 510) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомив з  проектом рішення, та погодженням проекту рішення  комісією з питань 

бюджету та економічного розвитку з пропозиціями: 

Зняти з КВК 24 «Культура» 

КПКВКМБ 2414030 «Філармонії, музичні колективиі ансамблі, інші мистецькі заклади та 

заходи» 

КЕКВ 2730 «» - -20000,0 грн 

КЕКВ 2240 « Оплата  послуг ( крім комунальних) - -10000,0 грн 

КВК 10 «Освіта» 
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КПКВКМБ 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - - 29900,0 грн 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - - 6600,0 грн 

Направити на КВК 01» Міська рада» 

КПКВКМБ 0118600» Інші видатки» 

КЕКВ 2730 «» - + 30000,0 грн 

КВК 10 «Освіта» 

КПКВКМБ 11011200 « Здійснення централізованого господарського обслуговування» 

КЕКВ 2111 « Заробітна плата» - +4444,0 грн 

КЕКВ 2120 « Нарахування на заробітну плату» - +918,0 грн 

КПКВКМБ 1011020 «Надання загально середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами, гімназіями. 

КЕКВ 2271 « Оплата теплопостачання» - 31138,0 грн 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  № 03/22 –17  прийняти  за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  23 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ВИРІШИЛИ: внести зміни в проект рішення.  

Зняти з КВК 24 «Культура» 

КПКВКМБ 2414030 «Філармонії, музичні колективиі ансамблі, інші мистецькі заклади та 

заходи» 

КЕКВ 2730 «» - -20000,0 грн 

КЕКВ 2240 « Оплата  послуг ( крім комунальних) - -10000,0 грн 

КВК 10 «Освіта» 

КПКВКМБ 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - - 29900,0 грн 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - - 6600,0 грн 

Направити на КВК 01» Міська рада» 

КПКВКМБ 0118600» Інші видатки» 



 29 

КЕКВ 2730 «» - + 30000,0 грн 

КВК 10 «Освіта» 

КПКВКМБ 11011200 « Здійснення централізованого господарського обслуговування» 

КЕКВ 2111 « Заробітна плата» - +4444,0 грн 

КЕКВ 2120 « Нарахування на заробітну плату» - +918,0 грн 

КПКВКМБ 1011020 « Надання загально середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами, гімназіями. 

КЕКВ 2271 « Оплата теплопостачання» - 31138,0 грн 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»              -  23 

 «проти»       -  0 

                                                           «утрим.»      -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 03/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»              -  23 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

4. Про оплату праці міського голови, заступників міського голови, секретаря ради та 

керуючої справами виконкому. (Проект № 509) 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради,ознайомив із заявами Б.Б.Рибчука та Р.О.Джури   

(додаються). 

Примітка. Секретар міської ради Б.Б.Рибчук відмовився від участі у голосуванні.  

ДОПОВІДАВ:  

І.Якимів – завідувач сектору кадрової роботи, яка ознайомила з  проектом рішення, 

погодженнями  комісій з питань бюджету та економічного розвитку, законності та 

етики. 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, з пропозицією внести зміни у п.2,4,6,8,10                    

«щомісячно преміювати в розмірі  до 50 %». 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  № 04/22 –17  прийняти  за основу. 

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

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  1 

ЗА ПРОПОЗИЦІЮ Л.Р.Івасюк: внести зміни в проект рішення у п.2,4,6,8,10 «щомісячно 

преміювати в розмірі  до 50 %». 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»            -  6 

«проти»      -  0 

  «утрим.»     -  16 

Рішення депутатами відхилене, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

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

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 04/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»               - 17 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  5 

СЛУХАЛИ: 

5. Про затвердження Програми про фонд міської ради на виконання депутатських 

повноважень на 2016-2020 роки. (Проект № 474) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рішення, погодженням комісій з питань гуманітарної політики, законності та етики, 

будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства та пропозицією комісії з 

питань бюджету та економічного розвитку: 

доповнити розділ 2 «Використання коштів фонду» п.2.1 підпунктом «Матеріально-технічне 

забезпечення депутатів Бурштинської міської ради». 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  № 05/22 –17  прийняти  за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»            -  23 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ВИРІШИЛИ: доповнити розділ 2 «Використання коштів фонду» п.2.1 підпунктом 

«Матеріально-технічне забезпечення депутатів Бурштинської міської ради». 
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»            -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  1 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 05/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  1 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про затвердження Комплексної програми профілактики і запобігання поширення 

пияцтва та алкоголізму серед населення м.Бурштин та с.Вигівка на 2017-2020 роки. 

(Проект №464) 

ДОПОВІДАВ:  

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

Івано – Франківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

України (лист додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

М.В.Шкарпович  -  депутат міської ради, про дію аналогічних рішень в інших 

містах України. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, пояснив  зауваження юридичного 

відділу (зауваження додаються) та відповідь Івано – Франківського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України. 

Л.Р.Івасюк   -  депутат міської ради,  про доцільність розгляду даного проекту при 

відсутності його розробника І.З.Карвацького. 

Л.І.Горват – голова комісії з питань законності та етики, про пропозицію комісії 

щодо виключення пункту 2. 

І.М.Мазур -  депутат міської ради, про продаж у торгових закладах міста 

алкогольних напоїв неповнолітнім. 

А.С.Іваськів – депутат Івано – Франківської обласної ради, про роботу 

«генделиків» на території міста; висунув пропозицію ініціювати перевірку даних закладів 

представниками органу місцевого самоврядування. 
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В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про відсутність законодавчої бази 

для здійснення перевірок представниками органу місцевого самоврядування. 

Т.М.Сенчина -  депутат міської ради, про відсутність повноцінного опорного 

пункту поліції. 

А.С.Іваськів – депутат Івано – Франківської обласної ради, про можливість 

збільшення штату поліції  при фінансовій підтримці з міського бюджету та наявності 

відповідного приміщення; про нову структуру розміщення підрозділів правоохоронних 

органів у області. 

Примітка. Міський голова Роксолана Джура присутня на сесії. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  № 06/22 –17  прийняти  за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»            -  24 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ВИРІШИЛИ: виключити пункт 2 «Заборонити роздрібну торгівлю ( реалізацію) 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) та тютюнових виробів 

на території м. Бурштин та с. Вигівка у малих архітектурних формах, стаціонарних об’єктах 

торгівлі, автозаправочних станціях з 22:00 до 09:00 години, кафе, бари, ресторани з 24:00 до 

10:00 години». 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»            -  16 

«проти»      -  3 

«утрим.»     -  5 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 06/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»              -  22 

                                                          «проти»        -  0 

 «утрим.»       -  2 

СЛУХАЛИ: 

7. Про затвердження міської програми «Протидії захворюванню на туберкульоз» на 

період 2017-2018 роки. (Проект № 504) 

ДОПОВІДАВ:  
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             О.М.Савчин  –заступник  головного  лікаря  КО « Бурштинська центральна міська 

лікарня», яка ознайомила з  проектом рішення, погодженням  комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку, рекомендацією комісії з питань гуманітарної політики про  

прийняття його на сесії в межах кошторисних призначень. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 07/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  24 

                                                         «проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

8. Про затвердження міської цільової програми «Цукровий діабет» на період 2017-2018 

роки. (Проект № 505) 

ДОПОВІДАВ:  

             О.М.Савчин  –заступник  головного  лікаря  КО « Бурштинська центральна міська 

лікарня», яка ознайомила з  проектом рішення, погодженням  комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку, рекомендацією комісії з питань гуманітарної політики про  

прийняття його на сесії в межах кошторисних призначень. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 08/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»               -  24 

                                                          «проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

9. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17.11.2015 № 01/02-15 

“Про регламент Бурштинської міської ради сьомого скликання” (Проект № 473) 

ДОПОВІДАВ:  

В.В.Бублінський – депутат міської ради, який ознайомив з  проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик  -  депутат міської ради, про членство депутатів в комісії за добровільним 

вибором  та відповідним профілем; про ефективність роботи комісій з меншим кількісним 

складом. 



 34 

Л.І.Горват – голова комісії з питань законності та етики, про підтримку даного 

проекту рішення профільною комісією; про процедуру погодження переходу депутата в 

іншу комісію. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про можливість вибору депутатом комісії та 

підтримку даного проекту . 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 09/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»              -  14 

                                                          «проти»        -  3 

 «утрим.»       -  7 

СЛУХАЛИ: 

10. Про внесення змін та доповнень в розділ 7- “Органи управління підприємством” 

Статуту КП “Житловик” (Проект № 506) 

ДОПОВІДАВ:  

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

погодженням  комісії з питань законності та етики та пропозицією  висловленою на 

погоджувальній раді: доповнити п.7.4 «штатні розписи погоджуються  виконавчим 

комітетом міської ради – як органом управління, та затверджуються на сесії міської ради». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про невідповідність даної пропозиції 

діючому законодавству; про можливість викласти пункт 7.4 в такій редакції: «штатні 

розписи погоджуються виконавчим комітетом міської ради – як органом управління». 

 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  № 10/22 –17  прийняти  за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»            -  24 

«проти»      -  0 

                                                           «утрим.»     -  0 

ЗА ПРОПОЗИЦІЮ: доповнити п.7.4 «штатні розписи погоджуються  виконавчим 

комітетом міської ради – як органом управління, та затверджуються на сесії міської ради». 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»            -  12 

«проти»      -  0 
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  «утрим.»     -  11 

Рішення депутатами відхилене, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 10/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»            -  14 

«проти»      -  2 

«утрим.»     - 7 

СЛУХАЛИ: 

11. Про продовження договору оренди приміщень комунальної власності Бурштинської 

міської ради. ” (Проект № 507) 

ДОПОВІДАВ:  

І. І. Бандура – завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального майна, яка 

ознайомила з  проектом рішення, погодженням  комісії з питань будівництва, архітектури 

та житлово – комунального господарства. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 11/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            - 23 

«проти»      - 0 

«утрим.»     - 0 

СЛУХАЛИ: 

12. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2016 р. № 09/15-16 «Про  

встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій». (Проект № 508) 

ДОПОВІДАВ:  

І. І. Бандура – завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального майна, яка 

ознайомила з  проектом рішення, погодженням  комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку, рекомендацією комісії з питань комісії з питань будівництва, архітектури та 

житлово – комунального господарства про  прийняття його на сесії в цілому при умові 

надання заяви мешканцями будинку № 5 вул Енергетиків. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із підписним листом до 

звернення стосовно встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій ( копія підписного листа додається). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 12/22-17 додається). 
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  21 

                                                         «проти»        -  0 

«утрим.»       -  2 

СЛУХАЛИ: 

13. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок. 

(Проект № 477) 

ДОПОВІДАВ:  

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, ознайомив із заявою депутата міської ради 

І.О.Дулика про відмову брати участь в голосуванні за проекти рішень № 477,482,493                     

( пункт 4);  ознайомив із заявою депутата міської ради Т.М.Сенчини про відмову брати 

участь в голосуванні за проект рішення № 493( пункт 2); 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 13/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  19 

«проти»        -  0 

                                                         «утрим.»       -  2 

СЛУХАЛИ: 

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

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність. (Проект № 478) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 14/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 

«проти»        -  0 
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                                                         «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

15. 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 № 479) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 15/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  23 

«проти»        -  0 

                                                          «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

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

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

обслуговування індивідуального гаража з передачею у власність. (Проект № 480) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 16/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  23 

«проти»        -  0 

                                                         «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

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

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність. (Проект № 481) 

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 17/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  23 

«проти»        -  0 

                                                         «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

18. Про внесення зміни в рішення міської ради від 27.10.2016 № 12/19-16 «Про 

виділення земельних ділянок із земель запасу міської ради для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна 

ділянка)». (Проект № 482) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 18/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 

«проти»        -  0 

                                                         «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

19. 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 № 484) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 19/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 
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  «за»               -  23 

«проти»        -  0 

                                                         «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

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

обслуговування жилого будинку, господарськихбудівель та споруд (присадибних 

ділянок).(Проект № 485) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 20/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  23 

«проти»        -  0 

                                                         «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

21. Про надання дозволу Бурштинському енергетичному коледжу Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на право постійного користування для обслуговування будівель 

освіти.(Проект № 486) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 21/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 

«проти»        -  0 

                                                         «утрим.»       -  1 

СЛУХАЛИ: 
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22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність. (Проект 

№ 487) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 22/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  23 

«проти»        -  0 

                                                         «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

23. 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 № 

488) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 23/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  23 

«проти»        -  0 

                                                         «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

24. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва 

індивідуального гаража з передачею у власність. (Проект № 489) 

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 24/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  23 

«проти»        -  0 

                                                         «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) згідно 

свідоцтва про право на спадщину за законом на земельну частку пай. (Проект № 

490) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 25/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  23 

«проти»        -  0 

                                                         «утрим.»       -  0 

Примітка. Депутат міської ради Л.І.петровська залишила засідання. 

СЛУХАЛИ: 

26. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

обслуговування центрального ринку в м. Бурштин по вул. С.Стрільців 27 А. (Проект 

№ 491) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією.  

ВИСТУПИЛИ:  



 42 

Р.О.Джура –  міський голова, про проект землеустрою на будівництво магазину; 

про зміну цільового використання під обслуговування центрального ринку; про відсутність 

у генеральному плані площі під ринок по вул.Січових Стрільців, 27 та необхідність  змін до 

генерального плану . 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про збереження цільового 

використання земельної ділянки (під комерційне використання); про невідповідність в 

проекті відводу земельної ділянки; про відсутність підстав на зміни у генеральному плані; 

про підтримку проекту рішення. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, з пропозицією відправити матеріали на 

доопрацювання. 

В.Л.Рик – депутат міської ради, з вимогою провести чітке роз’яснення щодо 

законності рішення. 

В.І.Русиняк – приватний підприємець, про історію створення центрального ринку; 

про необхідність впорядкування документів . 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про викопіювання даної земельної ділянки; 

про відсутність участі  ТРК «РАІ» у благоустрої прилеглого скверу. 

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

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, про  невідповідність 

документів вимогам містобудівної документації. 

М.В.Шкарпович – депутат міської ради, з пропозицією відправити матеріали на 

доопрацювання. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про назву проекту рішення; про подальше 

використання даної  земельної ділянки. 

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

В.Л.Рик – депутат міської ради, з пропозицією відправити матеріали на 

доопрацювання. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про відсутність у генеральному плані міста 

багатьох існуючих об’єктів. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про підтримку проету рішення. 

ЗА ПРОПОЗИЦІЮ: прийняти рішення  за основу (проект рішення  № 491 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»               -  12 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  11 
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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.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про зняття питання з розгляду. 

І.Я.Дашевич – депутат міської ради, з пропозицією відправити матеріали на 

доопрацювання. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про необхідність залучення 

ліцензованої організації для встановлення правильності розташування ринку. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про п. 10  ст. 42 Регламенту. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про неможливість керуватися 

даним пунктом оскільки проект рішення містить тільки один пункт. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 26/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  19 

«проти»        -  0 

                                                         «утрим.»       -  4 

СЛУХАЛИ: 

27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) 3 Державна пожежно-

рятувальна частина Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

по вул. Шухевича, 1 в м. БурштинІвано-Франківської області з передачею у постійне 

користування. (Проект № 492) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 27/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  23 

«проти»        -  0 

                                                         «утрим.»       -  0 

 

СЛУХАЛИ: 
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28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок. (Проект № 493) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 28/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  14 

«проти»        -  1 

                                                          «утрим.»       -  4 

 

СЛУХАЛИ: 

29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність. (Проект № 494) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 29/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  23 

«проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

30. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність. (Проект № 

495). 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією.  
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 30/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  23 

«проти»        -  0 

                                                         «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

31. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів з передачею у власність. (Проект № 496) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 31/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»              -  22 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність. (Проект № 

497) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 32/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 

«проти»        -  0 

                                                          «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 
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33. 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 № 498) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 33/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  22 

«проти»        -  0 

                                                         «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

34. Про виділення земельної ділянки із земель запасу міської ради для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). (Проект № 499) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією.  

ВИСТУПИЛИ: 

Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради, про відсутність нормативного 

документу згідно якого проводиться виділення земельної ділянки; про необхідність 

прийняття відповідного Положення. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про наявність проекту № 155 «Про 

затвердження  Положення про порядок надання земельних ділянок громадянам для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд(присадибна ділянка)» та можливість розглянути його на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 34/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  23 

«проти»        -  0 

                                                         «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 
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35. Про надання попереднього погодження на продаж земельної ділянки приватному 

підприємству «СТІВОН» для обслуговування виробничих приміщень. (Проект № 

500) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 35/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 

«проти»        -  0 

                                                          «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

36. Про вилучення земельних ділянок із користування громадян Гнідовської Марії 

Федорівної, Сусловського Ярослава Михайловича та переведення їх в землі запасу 

міської ради. (Проект № 501) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 36/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 

«проти»        -  0 

                                                          «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

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

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність . 

(Проект № 502) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 37/22-17 додається). 
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  23 

«проти»        -  0 

                                                          «утрим.»       -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

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

обслуговування нежитлового приміщення ЗАТ «СТМ». (Проект № 503) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією.  

ВИСТУПИЛИ: 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про рішення які приймалися радою  та 

судами щодо цієї земельної ділянки; про відсутність підстав для не задоволення заяви. 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про надання інформації щодо залучення відповідних 

структур для вирішення цього питання. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про надання аргументованої підстави на 

відмову; про бездіяльність КП «Житловик» щодо перереєстрації державного акту на право 

постійного користування земельною ділянкою для підприємства. 

І.Я.Дашевич – депутат міської ради, заслухати інформацію директора КП «Житловик» 

щодо цього питання. 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про оголошення перерви. 

М.П.Коробань – помічник депутата, про роботу комісії попередньої каденції; про 

надуманість проблеми; закликав підтримати дане рішення. 

Примітка.Оголошено позачергову перерву. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про роботу ради при вирішенні земельних питань 

підприємців. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про не підготовку даного питання земельно – 

екологічним відділом та юридичним відділами; запропонувала направити дане питання на 

доопрацювання, залучити комісії законності та етики, земельну та питань екології, 

розглянути його на наступній сесії. 
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Р.О.Джура – міський голова, про виконання функціональних обов’язків депутатами та 

відповідальність  при прийняття рішень. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  за основу (рішення  № 38/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  23 

«проти»        -  0 

                                                         «утрим.»       -  0 

ВИРІШИЛИ: Матеріали щодо надання дозволу ЗАТ «СТМ» на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування нежитлового 

приміщення в м. Бурштин вул. Герцена,15А, площею 0,4129 га з передачею в оренду 

відправити на доопрацювання. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  16 

«проти»        -  0 

                                                          «утрим.»       -  7 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 38/22-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  20 

«проти»        -  0 

                                                          «утрим.»       -  3 

 

 

СЛУХАЛИ: 

39. Відповіді на депутатські запити: 

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

В.Є.Василика». 

- рішення міської ради від 29.11.2016 № 38.01/20 – 16  «Про депутатський запит 

І.М.Мазур». 

 

ДОПОВІДАВ: 
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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 додається). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 39.01/22 – 17 додається). 

                     Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  23 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ДОПОВІДАВ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про виконання рішення міської ради від 29.11.2016                

№ 38.01/20 – 16  «Про депутатський запит І.М.Мазур» ( відповідь додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

І.М.Мазур – депутат міської ради, про залишення даного запиту на контролі. 

 

СЛУХАЛИ: 

40. Депутатські запити.  

ДОПОВІДАВ: 

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

інформації про участь Бурштинської міської ради в  реалізації проекту будівництва 

водопроводу Галич – Бурштин ( запит додається). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення (рішення  № 40.01/22-17 додається). 

                     Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ВИСТУПИЛИ: 

         І.В.Прокопів – депутат міської ради, про незадоволення відповіддю на  депутатський 

запит (рішення  № 38.02/20-16) щодо облаштування доріг до гаражів в урочищі «Глинище» 

та попри пашу ( копія відповіді додається). 

ДОПОВІДАВ: 

          І.О.Дулик -  депутат міської ради, про депутатський запит щодо встановлення 

індивідуальних газових лічильників в багатоквартирних житлових будинках (запит 

додається). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення (рішення  № 40.02/22-17 додається). 
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                     Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ДОПОВІДАВ: 

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

по облаштуванню пішохідної доріжки вздовж будинку № 5 вул Є.Коновальця. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення (рішення  № 40.03/22-17 додається). 

                     Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ДОПОВІДАВ: 

Т.М.Сенчина -  депутат міської ради, про депутатський запит щодо  надання   приміщення, 

виділення коштів для створення стаціонарного пункту поліції в місті Бурштин; надала 

пропозицію до юридичного відділу по розробці Положення щодо муніципальної поліції.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення (рішення  № 40.04/22-17 додається). 

                     Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

41. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик –депутат міської ради , із зверненням (текст звернення додається). 

Р.О.Джура – міський голова, про перспективу виконання робіт по вул. Коновальця-Стуса; 

про наджходження екологічних коштів з Бовшівської сільської ради у 2017 році та 

перспективу їхнього використання; про перспективу розміщення опорного пункту поліції у 

приміщенні господарського корпусу міської лікарні; про необхідність встановлення 

відеокамер в 3-4-х пунктах, а особливо в центрі міста та можливості виділення коштів на 

реалізацію; про участь в обласній нараді з представниками  створених ОТГ. 

А.С.Іваськів – депутат Івано – Франківської обласної ради: « Оскільки, я маю можливість 

сьогодні бути тут, то хотів би доповнити, що ми маємо разом з вами прийняти правильні 
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стратегічні рішення стосовно розвитку нашого міста. Не можна робити все і нічого! 

Потрібно акумулювати кошти на щось, щоб і люди це бачили і щоб ми могли це зробити 

фізично і показати ту чи іншу роботу. Тому я хочу наголосити на своєму баченні: 

1. Екологічні кошти. Я не знаю якою буде сума в цьому році, але знаю що з обласного 

бюджету буде коло 1 млн. грн.  І я б хотів щоб ми знову не заливали відмостки, не робили 

будь що тільки для того, щоб освоїти кошти. У мене є таке бачення, не знаю чи ви 

підтримаєте. Зверніть увагу на те, що у нашому місті є така прекрасна, як ні де інше 

рекреаційна зона (парк, водосховище, пляж) де люди мають відпочивати. На мою думку, 

правильно використовувати екологічні кошти там. Пропоную разом розробити проект. 

Коли зробимо парк, тоді будемо рухатись далі до водосховища. 

2. Я думаю що цього року потрібно акумулювати кошти на наші комунальні дороги. 

Перший крок ви зробили – це виділили 700 тис.грн на вул.Коновальця і я надіюсь, що з 

обласного бюджету 400-500 тис.грн буде виділено на місто. І щоб не склалося так, як цього 

року, що ми не встигли, не провели тендер тому, давайте, сьогодні ці речі обговоримо, бо я 

б хотів і ваше бачення чути. Якщо ви вже вирішили робити вул.Коновальця, тоді давайте 

робимо зразу і вул.Шухевича, про що ми говорили в минулому році. Мені потрібне цільове 

призначення, бо я це хочу погодити з вами також. Даємо гроші на вул.Шухевича, але тих 

грошей не вистачить, щоб ми правильно зробили роботу: не «ямковий» ремонт, а 

капітальний ремонт цієї дороги. Тому я б просив депутатів,  в нас проект є, всі тендерні 

процедури ми пройшли, тому ми можемо зараз вибирати підрядника. 

     Коли був звіт губернатора в кінці року, я задав йому питання: «Скажіть, будь ласка, 

скільки ми будемо їздити до Калуша через Івано-Франківськ?» Я знаю, що тендер виграла 

Одеська компанія «Автомагістраль» і губернатор запевнив, що як тільки будуть сприятливі 

погодні умови, орієнтовно в березні почнуться ремонтні роботи. Тому, якщо ця компанія 

буде робити Калуську дорогу, то мені здається, що з ними буде простіше домовитись щоб 

вони цей кусочок дороги зробили. Якщо техніка буде на місці, бо це буде якісно і 

правильно, але я не знаю чи це буде коштувати 400 тис., чи 1 млн., але це буде розмітка, 

дорога, підсвітка і ми вже щось за свою каденцію зробимо. Прошу ці речі підтримати. 

3. Ми вже про це говорили, але я повторюсь стосовно поліції. Я теж давав запит і мені дали 

відповідь і я ще раз повторяюсь, поки ми самі на місці не знайдемо кошти і не зробимо там 

порядок, то за нас нічого не зроблять. Потім, коли ми покажемо, що у нас є приміщення – 

дайте нам додатково 2-х поліцейських або одну машину. Тому ми мусимо ці питання в 

найкоротший термін вирішити і поставити їх на першому місці. 
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Р.О.Джура – міський голова, про необхідність розглянути  відносини між компанією 

ДТЕК БуТЕС, КП «Житловик» і мешканцями міста Бурштин. В мене є дуже багато 

соціальних питань, але як би ми до цього не відносилися є питання економічні, 

господарські, які необхідні кожному з нас для майбутнього, щоб мати гарантію в 

забезпеченні наших житлових будинків теплом, світлом, водою та каналізацією. В даному 

випадку ви знаєте, що ще з  2015 року велися розмови про доцільність процедури переходу 

на прямі договори між компанією ДТЕК БуТЕС і мешканцям міста. Я вивчала це питання. 

Їхала в обленерго, де теж укладені такі договори. Тому, я хочу сказати, що питання боргів 

БуТЕС, напевно за період 10-ти річної давності, які наросли і становлять близько 40 млн. Та 

для мене зараз важливо встановити: хто є ліцензіат, або хто є виробник тепла; хто є 

постачальник; хто є транспортер; хто ремонтує; хто споживає і хто людей соціально 

підтримує, тобто нараховує субсидії. Саме ці запитання я постійно задаю і на останній 

зустрічі, а якій був присутній Шувар А., Рибчук Б. та ін. на якій говорили про те, що ми 

повинні на правовому полі затвердити наші відносини. НКРЕКП проконсультувало мене, 

що всі малі міста де є представники таких компаній як теплові електростанції – це Зміївка, 

Триполка, Ладижин, Добротвори і т.д. в яких ця процедура існує, тобто станція постачає 

людям тепло, звідси встановлюється законний тариф ( і у нас вже є законна ліцензія) на 

основі чого люди платять кошти в компанію, яка постачає тепло. Тому, мене хвилюють 2 

питання: 

1) як жителя мене цікавить, якщо завтра ми переходимо на прямі договори, тоді станція 

гарантує якісні послуги, що мається на у вазі під якісною послугою – це тепло, нормальна 

температура в батареях і людина має заплатити гроші 

2) як господарника в місті, мене цікавить яка установа повинна обслуговувати 33 км. 

Теплової мережі, з яких 26 квартальних за мінусом магістральні в місті. Що таке 

обслуговувати? – Ремонтувати. Коли є порив, хто має тим людям платити заробітну плату, 

а їх є 18 чол.  в дільниці водоканалу. 

   Ми на верхніх щаблях підписали таку концепцію на виконкомі, концепція 

теплопостачання розміщена на сайті, де чітко розроблені кроки, що ми повинні зробити за 

цей рік ми повинні визначити: 

- що компанія ДТЕК є виробником і постачальником послуги; 

- що комунальне підприємство «Житловик», яке мусить бути в місті і повинне 

обслуговувати труби які є на балансі даного комунального підприємства.  
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Тобто, транспортування по наших трубах здійснює за оплату нам КП «Житловик», тому 

ми маємо виставити орендну плату за користування нашими трубами. Тобто, щоб з цієї 

оренди ми могли ремонтувати, обслуговувати і платити цим 18-ти працівникам з.п. Мене 

більше цікавить холодна вода, чи вона буде оплачуватись по взаємозаліку, тобто так як 

вона оплачується зараз чи ні. І мене більше хвилює борг. Якщо ми його ми його списуєм, то 

нам не вигідно цього робити, я цікавилась у податковій. Бо тоді ми повинні заплатити за 40 

млн. боргу коло 8-9 млн. податку в державний бюджет, тому нам легше цей борг 

реструктуризувати. Тому, я хочу сказати що це питання вже не політичне. Тому, що зараз 

йде реформа не тільки в освіті і медицині, а зараз йде реформа в енергетичній галузі. Тому, 

я вирішила донести до Вас цю інформацію, оскільки це питання є дуже важливим і цим 

питанням я буду цей рік займатись. 

    Вчора на виконкомі нам треба було зробити перший крок для того щоб почати саму 

процедуру прямих договорів – затвердити питомі норми витрат тепла, і БуТЕС підготувала 

це. Але виникла проблема, бо проект рішення був один але на виконкомі з’ясувалось, що їх 

є 2. Тому це питання вирішили перенести. Це ті питомі норми, якими ми користуємося з 

2010 року, і ці норми є заниженими.  

Зараз створюється новий відділ обслуговування, який очолює Д.І.Піцун, де будуть 

працювати контролери, які будуть брати платіжки. Субсидію будуть нараховувати 

працівники міської ради за поданням відомостей контролерів. 

  Далі, мене буде цікавити питання тарифу, мене буде цікавити, щоб працював відділ 

теплопостачання КП «Житловик», і питання щоб ми не нарощували борги. 

   Тому, я вам донесла до відома, що не йде якесь лобіювання, йде просто впорядкування 

правильної системи надання послуг. 

   Обленерго запропонував перейти на розщеплення рахунків. Ми це питання вивчали і 

вирішили, що не вийде, тому, що багато людей не платять гроші. Але в мене є інше питання 

і до директора КП «Житловик» і до представників компанії ДТЕК Бу ТЕС. Умене є всі 

списки мешканців міста, які є боржниками станом на 1 квітня 2016 року по всіх 

багатоквартирних будинках, серед яких є злісні боржники, які є працівниками БуТЕС. Ми 

передали цей список на БуТЕС. Тому, В.І.Марчук повинен на кожен будинок вішати списки 

боржників. 
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  Я цю процедуру буду підтримувати в моментах правильності, щоб не вмерло місто, щоб 

не нарощувалися борги і щоб було якісне обслуговування тепломережі, про що я буду вести 

розмову з компанією ДТЕК в Києві. 

Комісія з ОДА повідомила про те, що у місті є 21 тис. чол., а не 15 600 і перепис населення 

проходив ще з 2001 року, а  ми сьогодні вилучаємо 7 млн. через 15 600. Що береться на 

реверс? – 2 показники: дохід на душу населення, тому це показник чим більша кількість – 

зменшується. Тому ми зараз маємо - 3млн. Тому все робиться для того щоб повернути 

гроші. 

Що хочуть сільські голови блищих сіл? – земля, оренда і т.д. Не вийде це питання зараз і не 

треба його підтримувати, бо я його вивчала. Треба дуже довгу процедуру зробити щоб 

перейти зараз на орендні відносини. Давайте спочатку зробимо порядок з КП «Житловик»,  

економікою,господаркою, трубами, теплом, цінами. 

Тому від правильності нашого господарського рішення залежить життя міста в 

майбутньому. 

Л.Р.Івасюк - депутат міської ради, я б Вас просила, оскільки ви будете в ДТЕК, можливо б 

ми сьогодні порадилися та зробили звернення на рахунок екології і тих викидів, якими 

сьогодні дихають жителі нашого міста. У нас збільшилась онкозахворюваність, діти не 

перестають кашляти. 

Р.О.Джура – міський голова, в цьому році передбачено 7 млн. екологічних грошей, крім 

того згідно стратегії компанії ДТЕК близько 1,5 млн. буде виділено на медицину. Це те, що 

заплановано. 

В.Є.Василик - депутат міської ради, хто буде нараховувати тариф НКРЕ, ДТЕК чи КП 

«Житловик»? 

Р.О.Джура – міський голова чому ми робили ліцензію? – для того, щоб ми мали законно 

встановлений тариф. Ми все законно встановили, ми з червня подали процедуру і 

запустили НКРЕ по виробництву ліцензії. Ми з 6 листопада отримали ліцензію, а в людей 

ми гроші почали брати з 15 листопада за жовтень місяць. Тому  у нас вся процедура 

витримана, тариф малий, але він законний. Якщо в нас є ліцензія, а вона вже довічна, то 

тепер НКРЕ має нам встановити правильний тариф. Він буде не таким як зараз, він буде 

вищий. Чому? Тому що НКРЕ хотів при ліцензії 2 показники – протяжність і діаметр труб. 

Протяжність труб у нас більша ніж на Добротворах, тому що віддаленість БуТЕС 3 км від 
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міста, тому це теж враховується. А інший момент, що НКРЕ прийняло постанову, яка ще 

не підтверджена законодавством, але знаходиться на розгляді і буде прийнятою 100%, в 

якій зазначено, що ті особи , які споживають більше допустимої норми (до 110 тис. Г. кал.) 

їм ліцензію видає ОДА. То вийшло так, що ми не дочекалися тої постанови і зробили це 

швидше, але це дуже добре, бо ми затвердили низький тариф. Тому зараз мене цікавить 

сама процедура переходу на прямі договори. І на мою думку, це буде мати більшу 

мотивацію для людей платити за тепло.  

   Хочу сказати, що в грудні платоспроможність  становить 42%, тому питання мотивації 

має бути від БуТЕС. Наше питання – господарське. 

Б.Р.Гетьман – головний інженер ДТЕК Бурштинська ТЕС: 

«Місто Бурштин було є і буде з теплом, незважаючи на те ,яка б ситуація не склалась з 

платежами і т.д. Тому, що це наше місто і ми все зробимо для того, щоб було з теплом.  

 Ситуація сьогодні дійсно важка, і зараз потрібно максимально вирішувати то питання. Ми 

дійсно виготовляємо теплову енергію, транспортуємо її до Бурштина, а далі КП 

«Житловик» по теплових мережах міста розприділяє до населення. Станція є виключно 

виробником і постачальником для КП «Житловик». На сьогоднішній день борг між КП 

«Житловик» і ДТЕК БуТЕС вже склав понад 41 млн. грн. Тільки за 2016 рік сума боргу 

зросла на 10 млн. грн., тому ріст заборгованості унеможливлює якісно проводити ремонтну 

компанію, підтримувати тепломережу, арматуру, насосне обладнання в технічно справному 

стані. Тому ми пропонуємо, що єдиним правильним рішенням буде перехід на прямі 

договори на постачання теплової енергії станцією жителям м.Бурштина. Тоді станція буде 

виробником теплової енергії, ми її будемо транспортувати до транспортних мереж, які є 

власністю КП «Житловик», КП «Житловик» буде транспортувати своїми мережами теплову 

енергію до будинків і далі станція бере на себе зобов’язання продавати ту теплову енергію 

мешканцям міста по прямих договорах. Які основні переваги ми бачимо у вирішенні даного 

питання? – По-перше, для станції це зменшення заборгованості, можливість якісного і 

належного підтримування в робочому стані теплового механічного обладнання 

(тепломережі). Серед переваг для жителів м.Бурштина - це впровадження прозорих 

обґрунтованих тарифів. Ці тарифи будуть підраховані фахівцями і затвердженими НКРЕ. 

 Приведення до належного стану теплової мережі самого міста та зменшення втрат тепла. 

Тому, як для мешканців, позитивним моментом ми вважаємо, що це буде встановлення 
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теплових загальнобудинкових лічильників (це буде здійснювати станція). Тому ми 

будемо допомагати у впровадженні заходів по енергоефективності будинків. 

 На сьогоднішній день сформовано штат відділ організації теплової енергії і Д.І.Піцун є 

начальником даного відділу. Є фахівці, які безпосередньо будуть нараховувати плату за 

теплову електроенергію і вести облік по кожному контрагенту. Визначено місце 

розташування даного підрозділу, це колишній Бурштинське ВРП, так званий ОРЗ. На даний 

час там проводяться ремонтні роботи. Подана заявка в НКРЕ на розрахунок тарифу на 

постачання теплової енергії для БуТЕС. Також замовлена біллінгова програма, за якою буде 

нараховуватись і обліковуватись всі розрахунки за теплову енергію. Тому я закликаю Вас 

до конструктивного, зваженого діалогу задля вирішення даного питання.» 

І.В.Прокопів - депутат міської ради:« Поясніть, будь ласка, міський голова сказала, що Ви 

будете постачати теплову енергію до будинків. Ви ж говорите про те, що Ви поставляєте, 

КП «Житловик» бере, тобто як є так і лишається. Яка буде схема поставки теплової 

енергії?» 

Б.Р.Гетьман– головний інженер ДТЕК Бурштинська ТЕС: БуТЕС виробляє і постачає 

теплову енергію до мереж м.Бурштина, далі КП «Житловик» своїми транспортними 

мережами поставляє до будинків теплову енергію. На даний час БуТЕС виключно 

поставляє теплову енергію до початку м.Буршина, де є балансове розмежування і далі всі 

постачання і по транспортних мережах м.Бурштина, і безпосередньо до споживачів 

здійснює КП «Житловик». 

Ми будемо поставляти теплову енергію до транспортних теплових мереж м.Бурштина, КП 

«Житловик» своїми транспортними мережами поставляє до будинків. Ми встановлюємо на 

всіх будинках теплові лічильники і далі, безпосередньо, кожному контрагенту, кожному 

жителю, в кожну квартиру м.Бурштина  ми поставляємо  цю теплову енергію і відповідно 

отримуємо за це кошти і даємо за оренду транспортних мереж. 

Р.О.Джура - міський голова: «Тобто, я неправильно висловилась щодо будинків: все те 

саме, але транспортування від того пункту до будинку». 

І.В.Прокопів - депутат міської ради: «За чий рахунок буде відбуватись транспортування від 

теплового пункту до розподільчого пункту до будинків?» 

Б.Р.Гетьман – головний інженер ДТЕК Бурштинська ТЕС: КП «Житловик» буде 

отримувати за послуги транспортування також свої кошти, відповідно прораховані по 
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даному тарифу і ці кошти будуть йти і на покриття витрат. Від тих коштів, які отримає 

БуТЕС за постачання теплової енергії, так само ті кошти будуть виділені і КП «Житловик» 

для того щоб вони могли утримувати у належному стані свої транспортні мережі, заплатити 

заробітну плату фахівцям, які там будуть працювати. 

 І.В.Прокопів - депутат міської ради: «Ми почнемо платити набагато більше за цю 

різницю». 

А.С.Іваськів – депутат Івано – Франківської обласної ради: «Ви постачаєте теплову енергію 

в який пункт конкретно?» 

Б.Р.Гетьман – головний інженер ДТЕК Бурштинська ТЕС: «До межі розмежування з 

тепловими мережами м.Бурштин ». 

А.С.Іваськів – депутат Івано – Франківської обласної ради: «Тобто там стоїть ваш 

лічильник, який рахує яка кількість пройшла тої теплової енергії. Далі, вона йде по наших 

мережах, які обслуговує КП «Житловик» і ви ставите в кожен будинок де є кінцевий 

споживач ще один лічильник і потім певна кількість людей (квартир) ділиться на ту суму, 

яка туди прийшла і виставляється рахунок. Так? Має бути 2 рахунки (так як по газу) – 

транспортування і надану теплову енергію? Як тоді буде рахуватися об’єм  

транспортування  і втрати енергії для КП «Житловик»? За рахунок чого вони мають собі 

обслуговувати і компенсувати ці втрати?» 

Б.Р.Гетьман – головний інженер ДТЕК Бурштинська ТЕС: « Для КП теж буде затверджений 

і встановлений тариф (виключно на транспортування житлової енергії) і включений в 

загальний тариф». 

Д.І.Піцун - начальник відділу ДТЕК Бурштинська ТЕС: «На сьогоднішній день БуТЕС 

продає КП «Житловик» теплову енергію по 309 грн на сьогоднішній день по тарифу 

встановленому НКРЕ. КП «Житловик» продає своїм споживачам  по більшому тарифу 382 

грн. Коли ми переходимо на прямі договори ми збираємо гроші як гарант того, 309 грн. 

(382-309)= частка КП «Житловик» за надані послуги і вона повертається в КП «Житловик». 

Ми забираємо свій тариф, КП «Житловик» забирає свій тариф. Всі втрати наших мереж вже 

ввійшли в тариф, витрати КП пішли в їхній тариф».  

В.Є.Василик – депутат міської ради:« ТЕС відпускає, приходить на тепловий лічильник, 

який є біля ОРС. На кожному будинку буде лічильник. Скажемо так – на ОРСі 1000, до 

споживачів дойшло 900-800. Хто буде платити ці втрати?» 
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Д.І.Піцун начальник відділу ДТЕК Бурштинська ТЕС: КП «Житловик». 

В.Є.Василик – депутат міської ради: « Я зрозумів звідки ростуть борги. Борги ростуть за ці 

втрати. 2 Гкал ми втратили – це 20% чи не 10%. Хто буде платити за цих 10 Гкал.? Коли ви 

кажите, що є в будинку лічильник. Ще одне питання в будинку (скажемо грубо) є 100 

квартир (хтось бідніший, хтось має можливість взяти кредит і поставити собі в себе в 

квартирі знову лічильник теплової енергії. В будинку 100 квартир і 100 квартир поставили 

лічильники, тому повірте, буде втрата від центрального і до цього. Хто буде цю втрату 

платити?» 

Д.І.Піцун - начальник відділу ДТЕК Бурштинська ТЕС: «Квартири в м. Бурштин на 90% 

приватизовані, у них вже є власник. Хто відповідає за енергозбереження приватного 

будинку? Хто відповідає за енергозбереження приватної квартири? Втрати мають бути не 

більше 12%. Мешканцям, які споживають теплову енергію все одно кому платити. 

Опалення як було так і є .Це в основному регулюються відносини між Бу ТЕС і КП 

«Житловик». Борг КП «Житловик» за спожиту теплову енергію зростає. На ці кошти можна 

буде якось вплинути. Ми говоримо про втрати, але на протязі 4-х років КП «Житловик» 

жодного разу на звернувся до Бу ТЕС, про те, що виник порив тепломережі, з пропозицією  

щоб не враховувати в нарахування вартість теплової енергії яка виникла . Це ті самі втрати 

які не обліковуються, які на себе може взяти БуТЕС. Тепер ми разом будемо вирішувати ці 

проблеми. Ці лічильники, які встановлені на базі ОРС для того, щоб проводити моніторинг 

теплової мережі. Це пропонується компанією ДТЕК.» 

А.С.Іваськів – депутат Івано – Франківської обласної ради: «Давайте уточнимо один 

момент: юридична особа, яка приймає платежі від населення є компанія ДТЕК БуТЕС. Тоді 

ті хто платить, хто не платить – це питання переходить у Вашу площину. Ми КП 

«Житловик» від того забираємо – це вже плюс. А КП «Житловик отримує тільки маржу 

(різницю), які спожили по лічильниках наші споживачі і потім він дивиться скільки йому 

залишилось, скільки треба відремонтувати, скільки треба лишити на зарплату. Я добре 

розумію?» 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради: «На скільки мені зрозуміло цей «міжусобчик» між 

ДЕТЕКом і КП «Житловик». Від цього жителі міста не виграють абсолютно нічого. Де є 

гарантія, що через місяць не приймуть рішення, що цю маржу вони залишають в себе, 

оскільки КП «Житловик» винен 41 млн.грн». 

Р.О.Джура – міський голова:для цього мають бути  задекларовані документи. 



 60 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради: « Це може бути за рахунок заборгованості, і тоді місто 

залишається з трубами, які йдуть по місту з обслуговуванням і без одержання коштів.» 

Р.О.Джура – міський голова: «А хіба в договорі це не передбачено?! Ми радимося. Мусить 

бути договір: хто що робить, яка оренда, скільки грошей необхідно».  

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради: «Приватник хоче усіма правдами і не правдами забрати 

свій борг, але це має бути не за рахунок жителів міста і не за рахунок того, що КП 

«Житловик» «вмре» і не буде кому там ті труби забезпечити.» 

Б.Б.Рибчук - секретар міської ради: «Чому сьогодні виникло це питання? Че питання 

дається на публічне поле, на обговорення. Ми сьогодні сьогодні не приймаємо ніякого 

рішення. Я єдине можу гарантувати Вам, що питання без міської ради прийматися не буде. 

Дійсно треба піднімати питання, тому, що в залежності від того який буде підписано 

документ – так далі вони будуть працювати. Але ще раз кажу – без Вас, без депутатського 

корпусу і людей, без обговорення - питання не буде виноситись. Ми мусимо це питання 

випускати в публічне поле. Є представники компанії і вони чують питання, які у вас 

виникають. Це питання стратегічне, це питання життєдіяльності міста. Без нас, без 

депутатського корпусу рішення прийматися не буде. Є концепція.  Виконком прийняв 

концепцію – це так звана дорожня карта, що ми хочемо робити. Це не означає, що зараз 

буде прийняте рішення. Тільки після публічного обговорення буде прийматись рішення. 

Тому будь ласка давайте пропозиції. Шановні представники політичних партій ви маєте 

хороших юристів. Від нас будь - яка інформація буде надана. Ми ще не маємо такої 

практики переходу на прямі договори. Сьогодні ми просто назначили «скелет» - що є. Так, 

його треба доопрацювати, тому щоб не було так, що ми обговорили і все. Ми запустили 

процес. Ваша думка. Говоріть з виборцями. Тому ми казали – «дорожня катра», публічне 

поле, сайт, телебачення щоб люди мали якомога більше інформації. Я не хочу, щоб ми це 

приймали на рівні слухів. Є інші ідеї – подавайте інші ідей.» 

Р.О.Джура – міський голова: « Чому ми сьогодні запросили представників ДТЕК сюди? 

Тому, що ми перш ніж запросити до депутатського корпусу людей, я особисто кілька разів, 

з Богданом Богдановичем, разів три, вже були на відео нарадах, в Києві в кабінетах, 

говорила, дивилась, думаю і вивчаю. Я вже для себе багато питань поставила і знаю, що є 

моменти і ми можемо заглибитись завтра так, що можуть «насадити» тариф без нашого 

відома. Нам зараз дають час розібратися і прийняти правильні рішення – хто за що 

відповідає? Хто знає, яка буде завтра влада. Тому я вважаю, що компанія ДТЕК добре з 

нами поступає. Нам дають час розібратися: хто за що відповідає і донести цю інформацію 
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до людей. Тут сидять люди – це жителі нашого міста, ветерани енергетики, які знають і 

будемо радитись. Тому, я пропоную зараз закрити це питання».  

 

 

 

Міський  голова                                                         Роксолана Джура 


