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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

двадцять шостої позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

Від  17 березня  2017 року м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 11:10 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       22 депутати міської ради (список додається). 

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

Відсутні на сесії: 4 депутати міської ради (В.Є.Василик, І.З.Карвацький, К.М.Соронович, 

А.І.Федорняк). 

СЛУХАЛИ: Про порядок  денний двадцять шостої  позачергової сесії Бурштинської 

міської ради сьомого скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

двадцять шостої  позачергової сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету  

Міністрів України щодо мирного врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка 

склалася в Україні. (Проект №597) 

    Доповідач: Р.О. Джура – міський голова 

2. Депутатські запити. 

3. Різне. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний двадцять шостої  позачергової сесії 

Бурштинської міської ради сьомого скликання. 

1. Про звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету  

Міністрів України щодо мирного врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка 

склалася в Україні. (Проект №597) 

    Доповідач: Р.О. Джура – міський голова 

2. Депутатські запити. 

3. Різне. 

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

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: 

1. Про звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету  

Міністрів України щодо мирного врегулювання суспільно-політичної ситуації, 

яка склалася в Україні. (Проект №597) 

ДОПОВІДАВ:  

              Р.О. Джура – міський голова, про події які спонукали до розгляду даного питання; 

про віче яке відбулося 14 березня 2017 року;ознайомила з  текстом звернення  та проектом 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про звернення від ПП «Воля», яке 

зареєстроване у міській раді та підтримку проекту рішення.  

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про неправомірні дії влади та підтримку 

проекту рішення. 

         В.М.Шкарпович – депутат міської ради, про правомірність прийняття   пункту 

«визнати законодавчо російську агресію проти України війною та прийняти закон про 

тимчасово окуповану територію України». 

Р.О. Джура – міський голова, про економічні наслідки для бюджету країни; про 

підтримку Президента України. 

І.М.Мазур – депутат міської ради, закликала до згуртованості. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 01/26-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»               -  23 

                                                         «проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

2. Депутатських запитів не було. 

СЛУХАЛИ: 

3. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Д.Данилюк -  начальник юридичного відділу, про заповнення е – декларацій.  

В.Л.Рик -  депутат міської ради, про відсутність відповіді на депутатське звернення щодо 

відлову безпритульних собак. 
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Т.М.Сенчина - депутат міської ради, про відсутність відповіді на депутатський запит 

щодо облаштування приміщення для поліції; про статус прибудинкової території  будинку 

№ 6 вул.Міцькевича. 

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

благоустрою цієї території. 

В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, про приміщення в господарському 

корпусі лікарні або в приміщенні «Карітас» для поліції та необхідності коштів для 

ремонту. 

Т.М.Сенчина -   депутат міської ради, про необхідність кошторисів на ці ремонтні роботи; 

про раціональне використання  екологічних коштів.  

І.М.Мазур -  депутат міської ради, щодо необхідності проведення благоустрою освітніх 

закладів; про необхідність поновлення матеріально – технічної бази. 

Р.О.Джура – міський голова, про відповідальність керівників освітніх закладів за 

благоустрій; про роботу комісії по огляду дитячих майданчиків для передачі від АМЕР до 

міської ради. 

В.Л.Рик -  депутат міської ради, про виділення коштів міською радою для освітніх 

закладів міста. 

Л.Р.Івасюк – про причини відсутності на 25 позачерговій сесії. 

І.В.Прокопів -  депутат міської ради, про перереєстрацію двох підприємств за межами 

міста та поважне ставлення до підприємців.  

О.Т.Драбчук - депутат міської ради, про виведення каналізаційних мереж у систему 

водовідведення дощових вод у районі магазину «ПАККО». 

І.О.Дулик - депутат міської ради, про незаконну торгівлю у центральній частині міста з 

дозволу міського голови. 

Р.О.Джура – міський голова, про неправдивість цієї інформації та пропозицію виїхати на 

місце; про закони які стосуються виборів у ОТГ. 

 

  

 

Міський  голова                                                         Роксолана Джура 


