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 Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

тридцять другої  сесії міської ради сьомого скликання 

Від  30 травня  2017 року м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 12:00 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       20 депутат міської ради (список додається). 

– представники політичних партій, підприємств ЗМІ (список додається). 

Відсутні на сесії: міський голова Р.О.Джура, 6 депутатів міської ради (В.Є.Василик, 

І.Я.Дашевич, І.З.Карвацький, А.С.Крижалка, К.М.Соронович, М.В.Шкарпович). 

СЛУХАЛИ: Про персональний склад лічильної комісії на 32 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

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

лічильної комісії: 

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

ВИРІШИЛИ:  Затвердити персональний склад лічильної комісії на 32 сесію.  

 1. Л.І.Петровська – депутат міської ради; 

 2. А.С.Процик – депутат міської ради; 

 3. А.І.Федорняк – депутат міської ради. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»            -  19 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  1 

СЛУХАЛИ:  

         Про порядок  денний тридцять другої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

тридцять другої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 
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1. Про результати діяльності Галицького відділу Тисменицької місцевої 

прокуратури. (Проект №646) 

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

2. Про виконання бюджету міста за І квартал 2017 року. (Проект №644)     

Доповідач: О.І.Петровська - начальник фінансового відділу 

3. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект №645)     

Доповідач: О.І.Петровська - начальник фінансового відділу 

4. Про виділення коштів. (Проект №633) 

5. Про виконання Програми «Фінансова підтримка Бурштинської міської організації 

ветеранів України на 2016 рік». (Проект №628) 

Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови 

6. Про затвердження протоколу № 11 від 03 квітня 2017 року засідання конкурсної 

комісії з проведення конкурсів на право оренди комунального майна територіальної 

громади міста Бурштин та села Вигівка.(Проект №627) 

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

7. Про обов’язкове включення депутата міської ради в комісію з підписання актів з 

виконання робіт по договорах підряду на виборчих округах. (Проект №632) 

Доповідач: Л.Р.Івасюк – депутат міської ради 

8. Про затвердження детального плану території в м.Бурштин під будівництво і 

обслуговування культової споруди (резиденції) на вул. Шевченка м.Бурштин.(Проект № 

515) 

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

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

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

(Проект №643) 

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

Земельні питання 

10. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівельі споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність із земель запасу міської 

ради. (Проект №629) 

11. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянкив натурі ( на місцевості)  ТзОВ « Галичанка»                              

по вул. Шухевича, 11 в м. Бурштин з послідуючим укладанням договору оренди. (Проект 

№630) 
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12. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок). (Проект №631) 

13. 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 №634) 

14. Про внесення в список черговості на виділення земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів. (Проект №635) 

15. 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 №636) 

16. Про внесення змін в рішення від 27.10.2016 № 14/19-16 «Про надання дозволу на 

складання проекту відведення земельної ділянки  для ведення садівництва, з передачею у 

власність». (Проект №637) 

17. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

передачею у власність. (Проект №638) 

18. 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 №639) 

19. Про затвердження проектів відведення земельних ділянок для будівництва та 

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

передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. (Проект №640) 

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

(Проект №641) 

21. Про затвердження  технічної документації із землеустроющодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянкив натурі ( на місцевості)  гр. Шершакову Дмитру 

Володимировичу по вул. Калуська 10 а, в м. Бурштин  з послідуючим укладанням 

договору оренди. (Проект №642) 

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

22. Відповіді на депутатські запити. 

23. Депутатські запити. 

24. Різне. 
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ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, з пропозицією доповнити порядок денний  проектом  

№ 672 «Про направлення на навчання до львівського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного Управління при Президентові України 

Видай Світлани Олександрівни». 

 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти проект порядку денного 32 сесії за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»            -  20 

«проти»     -  0 

«утрим.»    - 0 

ВИРІШИЛИ:  

доповнити порядок денний  проектом  № 672 «Про направлення на навчання до 

львівського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного Управління при Президентові України Видай Світлани Олександрівни». 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок  денний тридцять другої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 

1. Про направлення на навчання до львівського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного Управління при Президентові 

України Видай Світлани Олександрівни.(Проект 672) 

Доповідач: І.І.Якимів – завідувач сектору кадрової роботи 

2. Про результати діяльності Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури. 

(Проект №646) 

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

3. Про виконання бюджету міста за І квартал 2017 року. (Проект №644)     

Доповідач: О.І.Петровська - начальник фінансового відділу 

4. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект №645)     
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Доповідач: О.І.Петровська - начальник фінансового відділу 

5. Про виділення коштів. (Проект №633) 

6. Про виконання Програми «Фінансова підтримка Бурштинської міської організації 

ветеранів України на 2016 рік». (Проект №628) 

Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови 

7. Про затвердження протоколу № 11 від 03 квітня 2017 року засідання конкурсної 

комісії з проведення конкурсів на право оренди комунального майна територіальної 

громади міста Бурштин та села Вигівка.(Проект №627) 

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

8. Про обов’язкове включення депутата міської ради в комісію з підписання актів з 

виконання робіт по договорах підряду на виборчих округах. (Проект №632) 

Доповідач: Л.Р.Івасюк – депутат міської ради 

9. Про затвердження детального плану території в м.Бурштин під будівництво і 

обслуговування культової споруди (резиденції) на вул. Шевченка м.Бурштин.(Проект № 

515) 

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

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

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

(Проект №643) 

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

Земельні питання 

11. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівельі споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність із земель запасу міської 

ради. (Проект №629) 

12. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянкив натурі ( на місцевості)  ТзОВ « Галичанка»                              

по вул. Шухевича, 11 в м. Бурштин з послідуючим укладанням договору оренди. (Проект 

№630) 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок). (Проект №631) 

14. 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 №634) 
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15. Про внесення в список черговості на виділення земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів. (Проект №635) 

16. 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 №636) 

17. Про внесення змін в рішення від 27.10.2016 № 14/19-16 «Про надання дозволу на 

складання проекту відведення земельної ділянки  для ведення садівництва, з передачею у 

власність». (Проект №637) 

18. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

передачею у власність. (Проект №638) 

19. 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 №639) 

20. Про затвердження проектів відведення земельних ділянок для будівництва та 

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

передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. (Проект №640) 

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

(Проект №641) 

22. Про затвердження  технічної документації із землеустроющодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянкив натурі ( на місцевості)  гр. Шершакову Дмитру 

Володимировичу по вул. Калуська 10 а, в м. Бурштин  з послідуючим укладанням 

договору оренди. (Проект №642) 

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

23. Відповіді на депутатські запити. 

24. Депутатські запити. 

25. Різне. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 
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СЛУХАЛИ: 

1. Про направлення на навчання до львівського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного Управління при 

Президентові України Видай Світлани Олександрівни.(Проект 672) 

ДОПОВІДАВ:  

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

матеріалами (додаються) та проектом рішення.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 01/32-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: 

2. Про результати діяльності Галицького відділу Тисменицької місцевої 

прокуратури. (Проект №646) 

ДОПОВІДАВ:  

В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, який ознайомив з поданими 

матеріалами (додаються) та проектом рішення.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 02/32-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: 

3. Про виконання бюджету міста за І квартал 2017 року. (Проект №644)     

ДОПОВІДАВ:  

О. І. Петровська - начальник фінансового відділу, яка надала  інформацію                

за І – й квартал 2017 року: надходження загального та спеціального фондів бюджету міста 

склали 34 629 903грн. З них міжбюджетні трансферти – 20 239 813грн. (субвенції з 

державного бюджету –  18 531 280грн., інша субвенція — 1 708 533 грн.).  

Надходження доходів загального фонду (без врахування трансфертів) склали 

13954633грн., або 113,7 % планових показників І –го кварталу ( 12268298 грн.). 
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Значну питому вагу в складі доходів займає податок на доходи фізичних осіб – 

79%, якого надійшло 11 020 019 грн., або 111,6% . до планових показників І – го кварталу               

(9 872 700грн.). 

 До спеціального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) надійшло 

435457грн., що складає 104,2 % планових показників звітного періоду без урахування 

змін до кошторисних призначень по власних надходженнях бюджетних установ 

(417825грн.). 

Видаткова частина міського бюджету з врахуванням субвенції склала за І квартал 

поточного року 32 741 017 грн., або 25,4% до затвердженого плану на рік, в тому числі по 

загальному фонду – 32 344 613  грн. (27,6%), спеціальному –396 404 грн. (3,4 %). 

У загальній сумі видатків значну частину займають соціальні видатки – 69,6 %, з 

яких 15,4% припадає на охорону здоров'я  (4 993 175грн.),    освіту – 24,4%  (7 889 

682грн.), 

соціальний  захист та соціальне забезпечення 35,1%  (11 351 747грн.),   культуру – 4,1%  

 (1 321 257грн.). 

          Про забезпечення фінансування усіх розпорядників коштів міського бюджету по 

захищених статтях та першочергових видатках, ознайомила з проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 03/32-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: 

4. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект №645) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рішення та рекомендаціями до  проекту рішення  комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку: 

1.1.Зменшити бюджетні призначення передбачені міській раді  за КПКВКМБ 0116650 

«Утримання та розвиток інфраструктури доріг» на капітальний ремонт об'їздної дороги 

Коновальця-Стуса та  направити на ямковий ремонт доріг в сумі 100000,0грн. при цьому 

зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 100000,0грн. 
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1.2.Зменшити бюджетні призначення  фінансового відділу за КПКВКМБ 7510180 

«Керівництво і управління у сфері  фінансів у м.Бурштин» (економія по закупівлях у 

системі Прозорро)  та  відповідно збільшити міській раді за КПКВКМБ 011170 

«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» для виготовлення КПО згідно 

нового зразка в сумі 3000,0грн. 

1.3.Зменшити бюджетні призначення  по відділу освіти за КПКВКМБ 1011010 «Дошкільні 

заклади» та відповідно збільшити  міській раді за КПК011170 «Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих 

комітетів» на забезпечення діяльності ради та виконкому в претензійно-позовній роботі в 

сумі 20000,0грн. 

1.4.Зменшити бюджетні призначення  по міській раді за КПКВКМБ «Охорона та 

раціональне використання природних ресурсів» та відповідно збільшити відділу освіти за 

КПКВКМБ «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» в сумі 

235000,0грн. 

Запропонувала доповнення: 

1.5.КВК 01 міська рада КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту» 

     Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку у сумі 2200,0грн. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик – депутат міської ради, з пропозицією виділити 500,0 грн з депутатського 

фонду на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт  підїзду 

будинку по вул.В.Стуса. 

В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, про відсутність механізму 

списання будівельних матеріалів. 

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

І.М.Мазур – депутат міської ради, про можливість виділеня коштів на виплату 10-

15 % надбавки педагогічним працівникам. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 04/32-17 прийняти за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 
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ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

1.1.Зменшити бюджетні призначення передбачені міській раді  за КПКВКМБ 0116650 

«Утримання та розвиток інфраструктури доріг» на капітальний ремонт об'їздної дороги 

Коновальця-Стуса та  направити на ямковий ремонт доріг в сумі 100000,0грн. при цьому 

зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 100000,0грн. 

1.2.Зменшити бюджетні призначення  фінансового відділу за КПКВКМБ 7510180 

«Керівництво і управління у сфері  фінансів у м.Бурштин» (економія по закупівлях у 

системі Прозорро)  та  відповідно збільшити міській раді за КПКВКМБ 0110170 

«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» для виготовлення КПО згідно 

нового зразка в сумі 3000,0грн. 

1.3.Зменшити бюджетні призначення  по відділу освіти за КПКВКМБ 1011010 «Дошкільні 

заклади» та відповідно збільшити  міській раді за КПК0110170 «Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих 

комітетів» на забезпечення діяльності ради та виконкому в претензійно-позовній роботі в 

сумі 20000,0грн. 

1.4.Зменшити бюджетні призначення  по міській раді за КПКВКМБ 0119110 «Охорона та 

раціональне використання природних ресурсів» та відповідно збільшити відділу освіти за 

КПКВКМБ 1019110 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» в сумі 

235000,0грн. 

1.5.КВК 01 міська рада КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту» 

     Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку у сумі 2200,0грн. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»            -  19 

   «проти»      -  0 

    «утрим.»    - 1 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 04/32-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  19 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  1 
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СЛУХАЛИ: 

5. Про виділення коштів. (Проект №633) 

ДОПОВІДАВ:  

Н.Ю.Кицела – заступник міського голови, яка ознайомила із проектом рішення, 

рекомендаціями до проекту рішення  постійних депутатських  комісій, погоджувальної 

ради. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 05/32-17 прийняти за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -   0 

   «утрим.»    -  0 

 

ВИРІШИЛИ: доповнити п.1 рішення. 

– 1500,0 (тисячу п'ятсот) грн. на лікування жителю м.Бурштин Нищук О.М.; 

– 1500,0 (тисячу п'ятсот) грн. на лікування жителю м.Бурштин Бай К.С.; 

– 2000,0 ( дві тисячі ) грн.  на лікування жителю м.Бурштин  Тринадцята С.Б. 

 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -   0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 05/32-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  20 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 

6. Про виконання Програми «Фінансова підтримка Бурштинської міської 

організації ветеранів України на 2016 рік». (Проект №628) 

ДОПОВІДАВ:  

              Н.Ю.Кицела – заступник міського голови, яка ознайомила із звітом та  проектом 

рішення, рекомендаціями до проекту рішення  постійних депутатських  комісій. 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 06/32-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  19 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 

7. Про затвердження протоколу № 11 від 03 квітня 2017 року засідання конкурсної 

комісії з проведення конкурсів на право оренди комунального майна 

територіальної громади міста Бурштин та села Вигівка.(Проект №627) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила із звістом протоколу № 11 від 03 квітня 2017 року засідання конкурсної 

комісії з проведення конкурсів на право оренди комунального майна територіальної 

громади міста Бурштин та села Вигівка,  проектом рішення, рекомендацією до проекту 

рішення  комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 07/32-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  19 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 

8. Про обов’язкове включення депутата міської ради в комісію з підписання актів з 

виконання робіт по договорах підряду на виборчих округах. (Проект №632) 

ДОПОВІДАВ:  

            Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, яка із проектом рішення, рекомендацією до 

проекту рішення  комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства.Запропонувала доповнити проект рішення пунктом: 

У разі не підписання депутатом акту виконаних робіт по закріпленому округу, у 

пятиденний термін акт виконаних робіт розглядається на спільному засіданні голів 

депутатських комісій і голів фракцій. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, з поропозицією залишити редакцію проекту 

рішення без змін. 

 В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про правові аспекти при прийнятті 

рішення. 

Т.Д.Попик – депутат міської ради,  про зняття з обговорення рекомендації комісії з 

питань будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства. 

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

Л.І.Горват – депутат міської ради,  про з поропозицією залишити редакцію проекту 

рішення без змін. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 632 прийняти за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  14 

   «проти»     -   2 

   «утрим.»    -  1 

СЛУХАЛИ: Про доповнення до  проекту рішення № 632. 

П.2 «У разі не підписання депутатом акту виконаних робіт по закріпленому округу, у 

пятиденний термін акт виконаних робіт розглядається на спільному засіданні голів 

депутатських комісій і голів фракцій». 

Голосували ( Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»              -  11 

   «проти»       -  2 

   «утрим.»      -  4 

         Пропозиція депутатами відхилена, оскільки не отримала необхідної більшості 

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

голова. 

СЛУХАЛИ: Про прийняття рішення по проекту № 632  в цілому. 

            Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  13 

«проти»      -  2 

«утрим.»     -  4 
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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: 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, яка звернулася до мешканців міста з приводу 

результатів голосування. 

              А.С.Процик – депутат міської ради, про необхідну фаховість членів комісії, які 

підписують акти виконаних робіт. 

СЛУХАЛИ: 

9. Про затвердження детального плану території в м.Бурштин під будівництво і 

обслуговування культової споруди (резиденції) на вул. Шевченка 

м.Бурштин.(Проект № 515) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення. Рекомендаціями комісій з питань будівництва, 

архітектури  та  ЖКГ, земельної та з питань екології: 

- викласти назву проекту в редакції «Про затвердження детального плану території в 

м.Бурштин під будівництво і обслуговування культової споруди (катехитичний центр)  на 

вул. Шевченка м.Бурштин».  

ВИРІШИЛИ: проект рішення 08/32-17 прийняти за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  18 

   «проти»     -   0 

   «утрим.»    -  0 

 

ВИРІШИЛИ: 

– викласти назву проекту в редакції «Про затвердження детального плану території в 

м.Бурштин під будівництво і обслуговування культової споруди (катехитичний 

центр)  на вул. Шевченка м.Бурштин»; 

– викласти п.1 в редакції «Затвердити  детальний план  території  площею 0,3330 га 

щодо зміни  функціонального  використання земельної ділянки під будівництво та 

обслуговування культової споруди  (катехитичний центр) по вул. Шевченка  в                        

м. Бурштин». 
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  18 

   «проти»     -   0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 08/32-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  18 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 

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

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  

на 2017 рік».  (Проект №643) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендаціями профільних комісій до 

проекту рішення  .  

ВИРІШИЛИ: проект рішення 09/32-17 прийняти за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  17 

   «проти»     -   0 

   «утрим.»    -  1 

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.  

1.Направити на пункт 3 «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2017 рік»  

«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. Стуса, 16,18 – 90 000 грн. 

- вул. Стуса, 9,11 – 4 999 грн. 

- вул. Петлюри – 78 000 грн. 
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- вул. Бандери, 34 – 60 000 грн. 

2. Направити та доповнити пункт 5 «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду 

з охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2017 

рік»  «Заходи з озеленення»: 

- вул. Міцкевича – 60 000 грн.  

- вул. Незалежності – 10 000 грн.  

- вул. Коновальця – 40 000 грн.  

- вул. С. Стрільців – 98 000 грн.  

- ЗОШ №1 – 20 000 грн.  

- ЗОШ №2 – 20 000 грн.  

- ЗОШ №3 – 20 000 грн.  

- гімназія – 20 000 грн.  

3. Направити на пункт 10 «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2017 рік»  

«Придбання оснащення спеціального транспорту для здійснення контролю за кількістю та 

якістю поверхневих, підземних та стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні 

ресурси»: 

- мотопомпи – 24 000 грн. 

4. Доповнити «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

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

пункт 12 «Заміна каналізаційних мереж і споруд на них»: 

- вул. Герцена – 90 000 грн. 

- ЗОШ №2 – 98 000 грн.  

- ЗОШ №3 – 35 000 грн.  

пункт 13 «Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в 

комунальному господарстві»: 

- чистка піскових площадок, заміна дренажного матеріалу – 32 000 грн. 

- чистка мулових площадок, заміна дренажного матеріалу – 42 000 грн. 

- технічне обслуговування компресорів – 18 000 грн. 
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- бетонні переходи містків та металоконструкцій в районі первинних відстійників – 

106 000 грн. 

- пісколовки очисних споруд – 26 000 грн. 

5. Зняти з пункту 8 «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2017 рік» 

«Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, 

видання поліграфічної продукції з екологічної тематики» - 20 000 грн. 

6. Направити на пункт 3 «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2017 рік»  

«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. Петлюри – 20 000 грн. 

7. Внести зміни в пункт 4 «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2017 рік»  

«Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, 

транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, 

сільськогосподарських і промислових відходів» і викласти його в такій редакції: 

«Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, 

транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, 

сільськогосподарських та промислових відходів -  машина навантажувально-прибиральна 

(на базі трактора)». 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  18 

   «проти»     -   0 

   «утрим.»    -  1 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 09/32-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  18 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  1 
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СЛУХАЛИ: 

11. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівельі споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність із 

земель запасу міської ради. (Проект №629) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  

профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 10/32-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  17 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

12. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянкив натурі ( на місцевості)  ТзОВ « Галичанка»                              

по вул. Шухевича, 11 в м. Бурштин з послідуючим укладанням договору оренди. 

(Проект №630) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  

профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 11/32-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»               -  17 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок). (Проект №631) 
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ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  

профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 12/32-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»               -  17 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

14. 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 №634) 

 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  

профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 13/32-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»               -  16 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

15. Про внесення в список черговості на виділення земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів. (Проект №635) 

 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  

профільної комісії.  
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 14/32-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»               -  17 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

16. 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 №636) 

 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  

профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 15/32-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  17 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

17. Про внесення змін в рішення від 27.10.2016 № 14/19-16 «Про надання дозволу на 

складання проекту відведення земельної ділянки  для ведення садівництва, з 

передачею у власність». (Проект №637) 

 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  

профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 16/32-17 додається). 
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»               -  17 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

18. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

садівництва з передачею у власність. (Проект №638) 

 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  

профільної комісії.  

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

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  17 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

19. 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 №639) 

 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  

профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 18/32-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»               -  17 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 
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СЛУХАЛИ: 

20. Про затвердження проектів відведення земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

№640) 

 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  

профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 19/32-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  18 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

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

(Проект №641) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  

профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 20/32-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»               -  18 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

22. Про затвердження  технічної документації із землеустроющодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянкив натурі ( на місцевості)  гр. Шершакову 

Дмитру Володимировичу по вул. Калуська 10 а, в м. Бурштин  з послідуючим 

укладанням договору оренди. (Проект №642) 
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ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  

профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 21/32-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»               -  18 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

23. Відповіді на депутатські запити: 

- рішення міської ради від 28.04.2016 № 35.05/30-17 «Про депутатський запит  

В.Л.Рика»; 

- рішення міської ради від 28.04.2016 № 35.02/30-17 «Про депутатський запит  

Л.Р.Івасюк»; 

- рішення міської ради від 28.04.2016 № 35.04/30-17 «Про депутатський запит  

Л.Р.Івасюк»; 

- рішення міської ради від 28.04.2016 № 35.03/30-17 «Про депутатський запит  

Л.Р.Івасюк». 

ДОПОВІДАВ: 

          Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із відповіддю від 12.05.2017  № 

2 директора КП «Капітальне підприємство Бурштинської міської ради»  М.Г.Тимошик  на 

запит В.Л.Рика.(Текст відповіді додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.Л.Рик – депутат міської ради, про зняття даного запиту з контролю. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 22.01/32-17 додається). 

                     Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  18 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 
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ДОПОВІДАВ: 

          Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із відповіддю від 18.05.2017 № 

951/02 - 20  начальника сектора містобудування і архітектури  Т.І.Білоокої на запит 

Л.Р.Івасюк. (Текст відповіді додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про зняття даного запиту з контролю. 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 22.02/32-17 додається). 

                     Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  18 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ДОПОВІДАВ: 

          Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із відповіддю від 18.05.2017                                   

№ 949/0/02-25 першого заступника міського голови  В.Р.Гулика на запит Л.Р.Івасюк 

(Текст відповіді додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про зняття даного запиту з контролю. 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 22.03/32-17 додається). 

                     Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  18 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ДОПОВІДАВ: 

          Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із відповіддю від 22.05.2017 № 

991/02 - 20 начальника сектора містобудування і архітектури  Т.І.Білоокої на запит 

Л.Р.Івасюк. (Текст відповіді додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

24. Депутатські запити.( Не було).   

СЛУХАЛИ: 

25.  Різне. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради,про відсутність офіційного документу від 

депутата міської ради І.О.Дулика, озвученого на попередньому черговому засіданні сесії 

міської ради, щодо звернення до Кабінету Міністрів України. Дане звернення вкладене в 

матеріали сесії як загальна інформаційна довідка; про необхідність висвітлення звернень в 

письмовій формі та доведення до відома секретаря ради; про відповідь з прокуратури 

Луганської області щодо чергового звернення депутатів Бурштинської міської ради 

(додається); про фотографії і заповнення анкети для формування папки депутатів; про 

рішення сесії «Про Єдиний день депутата та День депутата в міській раді» та зустріч з 

головами депутатських комісій на наступний тиждень. 

І.М.Мазур – депутат міської ради, про допомогу учню 7-го класу Бурштинської 

ЗОШ №3 Данкевичу І. у якого рак лімфатичної системи; про запрошення депутатів на звіт 

колективу «КРЕДО» Сливоцького Я.В. задля фінансової підтримки даного колективу. 

В.Л.Рик - депутат міської ради, продетальне вивчення та інформування депутатів 

міської ради на черговому засіданні бюджетної комісії відділу освіти і науки щодо 

забезпечення підручниками учнів навчальних закладів міста. 

Н.Б.Тварок – головний спеціаліст відділу освіти і науки, про нестачу підручників у 

зв’язку з збільшенням чисельності учнів у цьому році. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про підготовку відповідної документації для 

забезпечення підручниками учнів навчальних закладів міста. 

Н.Б.Тварок – головний спеціаліст відділу освіти і науки, про запрошення депутатів 

та представників міської ради  від імені відділу освіти і науки міської ради на захід 

присвячений обдарованим дітям в ПК «Прометей» 02.06.17 о 16:00 год. 

Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради, про прострочені терміни відповідей на 

депутатські запити та порушення 22 статті Кримінального кодексу України (вул. І.Франка, 

каналізаційні стоки по вул. О.Басараб  і вул. Т.Шевченка). 

О.Т.Драбчук – депутат міської ради, про виділення коштів для закупівлі книг у 

міську бібліотеку. 

Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради, про виділення коштів мешканцю по 

вул.І.Франка у зв’язку з затопленням (де йде водовідведення не по його території); про 
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роботу фірми «СТМ» і «Лазні», де каналізаційні стоки ідуть в потік; про 

самозахоплення землі фірмою «СТМ». 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про взяття на контроль даного питання 

начальником земельно-екологічного відділу; про необхідність написання депутатського 

звернення для вирішення даної ситуації. 

Л.Р.Іванюк – депутат міської ради, про звернення депутатів до міського голови що 

встановлення огорожі на території Бурштинської ЗОШ №3. 

В.Л.Рик – депутат міської ради, прокапітальний ремонту вул. Шухевича; про 

першочерговість розгляду захищених статей; про невчасну відповідь на депутатське 

звернення чи запит яким депутат не задоволений може кваліфікуватися статтею 

Кримінального кодексу України, як перешкоджання діяльності депутата міської ради; про 

непідготовленість доповідачів на засідання бюджетної комісії. 

І.М.Мазур – депутат міської ради, про підтримку депутата Л.Р.Івасюк щодо 

встановлення огорожі Бурштинської ЗОШ №3 та необхідність завершення робіт які були 

розпочаті минулого року (доріжка по вул. Коновальця, стерилізації собак). 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про розробку відділом освіти аналізу щодо 

чисельності педагогічних працівників, використання коштів для виплати заробітної плати 

та прогноз на наступний рік. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про підтримку депутата І.В.Прокопіва; про звіт 

відділу освіти та науки. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, прокапітальний ремонт дороги по вул. 

Шухевича, про де пут запит про опорний пункт для поліції. 

О.Т.Драбчук – депутат міської ради, з пропозицієювикористати виділений асфальт 

для з’їздів з доріг. 

Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради, з пропозицією передбачити на дорозі                       

по вул. Шухевича встановлення «лежачих поліцейських» та передбачити кошти на роботи 

грейдера по вулицях старої частини міста. 

В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, про звернення до міської ради 

компанії «Сонце Галичини» з пропозицією спорудження сонячної електростанції на 

території індустріального парку; про необхідність прорахування економічної вигоди від 

спорудження електростанції земельно-екологічним відділом; про необхідність зміни 

цільового призначення території індустріального парку в разі спорудження 

електростанції. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про організацію зустрічі з представникам 

компанії «Сонце Галичини». 
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В.М.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу, про нормативну 

грошову оцінку 2010 року; про ціну за оренду землі. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про необхідність детального вивчення даного 

питання. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                            Богдан Рибчук 

 


