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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

Двадцять третьої позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

Від  27 січня  2017 року м. Бурштин 

Початок:15:40 

Закінчення:17:00 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       20 депутатів міської ради (список додається). 

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

Відсутні на сесії: 6 депутатів міської ради (І.З.Карвацький, Л.І.Петровська, 

А.С.Процик, В.Л.Рик, К.М.Соронович, М.Г.Тимошик). 

СЛУХАЛИ: Про персональний склад лічильної комісії на 23 позачергову сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

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

комісії: 

1.І.М.Мазур – депутат міської ради; 

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

3.Т.Д.Попик – депутат міської ради. 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити персональний склад лічильної комісії на 23 позачергову сесію: 

 1.І.М.Мазур – депутат міської ради; 

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

 3.Т.Д.Попик – депутат міської ради. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: Про порядок  денний двадцять третьої позачергової сесії Бурштинської 

міської ради сьомого скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

двадцять третьої позачергової сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 
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1. Про підвищення  тарифних розрядів педагогічним працівникам установ та 

закладів освіти, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету (проект 511). 

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

2. Про   внесення змін до «Програми містобудівного кадастру та створення 

служби  містобудівного кадастру на території Бурштинської міської ради  на 

2015 – 2019  роки»  (проект 514). 

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

3. Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  

на 2017 рік» (проект 518). 

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

4. Депутатські запити. 

5. Різне. 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок  денний двадцять третьої позачергової сесії Бурштинської 

міської ради сьомого скликання: 

1. Про підвищення  тарифних розрядів педагогічним працівникам установ та 

закладів освіти, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету (проект 511). 

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

2. Про   внесення змін до «Програми містобудівного кадастру та створення 

служби  містобудівного кадастру на території Бурштинської міської ради  на 

2015 – 2019  роки»  (проект 514). 

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

3. Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  

на 2017 рік» (проект 518). 

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

4. Депутатські запити. 

5. Різне. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -  0 
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   «утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: 

1. Про підвищення  тарифних розрядів педагогічним працівникам установ та закладів 

освіти, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету (проект 511). 

ДОПОВІДАВ:  

              І. С.Томин – начальник відділу освіти і науки, яка ознайомила з  проектом 

рішення та рекомендацією комісії з питань бюджету та економічного розвитку про  

прийняття його на сесії. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура -  міський голова, яка проінформувала про те, що дане рішення 

необхідне для підвищення заробітної плати педагогічним працівникам дошкільних 

закладів освіти з 01.01.2017. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 01/23-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»               -  20 

                                                         «проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

2. Про   внесення змін до «Програми містобудівного кадастру та створення служби  

містобудівного кадастру на території Бурштинської міської ради  на 2015 – 2019  роки»  

(проект 514). 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення  та рекомендацією комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

про  прийняття його на сесії. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 02/23-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»               -  20 

                                                         «проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

3. Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2017 рік» 

(проект 518). 
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 ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, та рекомендацією комісії з питань бюджету та економічного розвитку: 

- 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 – 30000,0 грн 

Вул Шухевича  - 20000,0 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 – 50000,0 грн 

- Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів – 13126,0 грн 

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

утворилися у комунальному господарстві – заміна фільтроносних труб та 

металоконструкцій – 350000,0 грн 

 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  №03/23 –17  прийняти  за основу. 

                       Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»             -  19 

                                                        «проти»      -  0 

«утрим.»     - 0 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура -  міський голова, про використання екологічних коштів для 

придбання спецтехніки; про виділення у 2017 році екологічних коштів Бовшівською 
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сільською радою для м.Бурштин та с.Вигівка в розмірі 7 млн.грн.; про використання 

екологічних коштів першого траншу в розмірі 1 млн.грн.. 

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

узгодженою пропозицією комісії з питань бюджету та економічного розвитку та 

дирекцією КП «Житловик»: 

- пункт 1 видалити; 

- пункт 2 викласти в такій редакції:  

- вул. Калуська – 12 500 грн. (субвенційні кошти);  

- вул. Стуса, Коновальця  – 12 500 грн. (субвенційні кошти); 

- вул. Стефаника, О.Басараб – 12 500 грн. (субвенційні кошти); 

- вул. Січ.Стрільців, Енергетиків, Будівельників – 12 500 грн. 

(субвенційні кошти); 

- вул. Шухевича – 10 479 грн. (місцевий фонд); 

- нове, старе кладовище – 19 000 грн. (місцевий фонд); 

- пункт 5 викласти в такій редакції:  

                       - вул. Січ. Стрільців – 70 000 грн. (місцевий фонд); 

- пункт 6 викласти в такій редакції:  

                             - ліквідація наслідків буреломів, сніголамів,  

                         вітровалів та направити –  13 647 грн. (місцевий фонд). 

- додати пункт 7 «Розширення та реконструкція необхідних споруд для очищення 

стічних вод, що утворюються в комунальному господарстві – заміна фільтроносних 

труб та металоконструкцій» та направити  –  350 000 грн. (субвенційні кошти). 

 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, з пропозицією  зняти з вул. Січ. Стрільців – 

70 000 грн. та  направити на   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.Над Рудкою. 

 В.Р.Гулик –  перший заступник міського голови, про підтримку пропозиції 

депутата Л.Р.Івасюк. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, з пропозицією виділити на підріз та чистка 

дерев по вулицях міста (вздовж ліній електропередач) -12 000 грн. зменшивши витрати на 

заходи з  озеленення. 
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           В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, запропонував: 

Доповнити пункт 1 «Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 

захоронення, утилізації ТПВ на адміністративній території Бурштинської міської ради» 

«План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2017 рік»  підпунктами та 

направити: 

- вул. Калуська – 8 000 грн.;  

- вул. Стуса, Коновальця  – 10 000 грн.; 

- вул. Стефаника, О.Басараб – 10 000 грн.; 

- вул. Січ.Стрільців, Енергетиків, Будівельників – 10 000 грн.; 

- вул. Шухевича – 10 479 грн.; 

- нове, старе кладовище – 19 000 грн. 

У пункті 5 «Заходи з озеленення» «План природоохоронних заходів з місцевого фонду 

з охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 

2017 рік»  

 видалити   

- вул. Калуська  –  38 000 грн.           

- вул. Коновальця  –  45 000 грн. 

- вул. Будівельників  –  25 647 грн.                           

- вул. Міцкевича  –  44 353 грн. 

- вул. Стуса  –  45 000 грн.                                                

- вул. Січ. Стрільців  –  40 000 грн.    

- сквер Європейський  –  35 000 грн.  

- зона зелених насаджень по вул. Міцкевича  –  32 000 грн. 

та доповнити: 

- підріз та чистка дерев по вулицях м. Бурштина та с. Вигівка  (вздовж ліній 

електропередач) -12 000 грн. 

У пункт 6 внести зміни та викласти в такій редакції:  

      - ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів та направити –  13 657 грн.  
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Додати пункт 7 «Розширення та реконструкція необхідних споруд для очищення стічних 

вод, що утворюються в комунальному господарстві – заміна фільтроносних труб та 

металоконструкцій» та направити  –  350 000 грн.  

 

Доповнити пункт 3 «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2017 рік» : 

- вул. Над Рудкою – 70 000 грн.. 

ВИРІШИЛИ: 

1.Пункт 1 проекту 518  видалити. 

2.Доповнити пункт 1 «Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 

захоронення, утилізації ТПВ на адміністративній території Бурштинської міської ради» 

«План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2017 рік»  підпунктами та 

направити: 

- вул. Калуська – 8 000 грн.;  

- вул. Стуса, Коновальця  – 10 000 грн.; 

- вул. Стефаника, О.Басараб – 10 000 грн.; 

- вул. Січ.Стрільців, Енергетиків, Будівельників – 10 000 грн.; 

- вул. Шухевича – 10 479 грн.; 

- нове, старе кладовище – 19 000 грн. 

Доповнити пункт 3 «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2017 рік» : 

- вул. Над Рудкою – 70 000 грн. 

У пункті 5 «Заходи з озеленення» «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2017 

рік» : 

 видалити:   

- вул. Калуська  –  38 000 грн.   

- вул. Коновальця  –  45 000 грн. 

- вул. Будівельників  –  25 647 грн.   
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- вул. Міцкевича  –  44 353 грн. 

- вул. Стуса  –  45 000 грн.                                                

- вул. Січ. Стрільців  –  40 000 грн.    

- сквер Європейський  –  35 000 грн.  

- зона зелених насаджень по вул. Міцкевича  –  32 000 грн. 

та доповнити: 

- підріз та чистка дерев по вулицях м. Бурштина та с. Вигівка  (вздовж ліній 

електропередач) -12 000 грн. 

У пункт 6 внести зміни та викласти в такій редакції: 

            - ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів та направити –  13 657 грн.  

Додати пункт 7 «Розширення та реконструкція необхідних споруд для очищення стічних 

вод, що утворюються в комунальному господарстві – заміна фільтроносних труб та 

металоконструкцій» та направити  –  350 000 грн.  

 

               Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»             -  15 

«проти»      -  2 

«утрим.»     -  1 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 03/23-17 додається). 

             Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»             -  15 

«проти»      -  1 

«утрим.»     -  1 

4. Депутатські запити  ( не було). 

 

 

Міський  голова                                                         Роксолана Джура 


