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Бурштинська міська рада
ПРОТОКОЛ
двадцять дев’ятої сесії міської ради сьомого скликання
Від 11 квітня 2017 року

м. Бурштин

Початок: 9:00
Закінчення: 10:20
Всього обрано депутатів - 26
Присутні на сесії:
–

20 депутати міської ради (список додається).

–

представники політичних партій, громадських об’єднань, ЗМІ.

Відсутні на сесії: 6 депутатів міської ради (Р.В.Дидик, А.С.Крижалка, І.М.Мазур,В.Л.Рик,
М.Г.Тимошик, А.І.Федорняк).
ВИСТУПИЛИ:
Р.О.Джура – міський голова, про неактуальність проекту № 624 оскільки Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
повідомила, що 10 квітня 2017 року відбулося засідання Комісії на якому було ухвалено
рішення щодо скасування попередніх рішень про встановлення тарифів на послуги
транспортування та розподілу природного газу як плати за потужність.
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, запропонувала змінити зміст звернення.
І.В.Прокопів – депутат міської ради, про можливість перенесення даного питання; про не
підтримку пропозиції Л.Р.Івасюк.
І.О.Дулик – депутат міської ради, про запізнення з часом проведення сесії; про підтримку
розгляду проекту № 624.
Р.О.Джура – міський голова, з пропозицією зняття з обговорення проекту № 624.
І.В.Прокопів – голова фракції ВО «Батьківщина», з пропозицією оголосити перерву.
Примітка. В роботі сесії оголошено перерву.
І.З.Карвацький – депутат міської ради, з пропозицією розглянути проект № 624.
СЛУХАЛИ: Про порядок денний двадцять дев’ятої

позачергової сесії Бурштинської

міської ради сьомого скликання.
ДОПОВІДАВ:
Р.О.Джура -

міський голова, яка ознайомила з проектом порядку денного двадцять

дев’ятої позачергової сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання:
1. Про звернення Бурштинської міської ради. (Проект № 624)
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Доповідач: І.В.Прокопів – депутат міської ради
2. Відповіді на депутатські запити.
3. Депутатські запити.
4. Різне.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти проект порядку денного 29 сесії за основу.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 21

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
ВИСТУПИЛИ:
Р.О.Джура – міський голова, з пропозицією внести у порядок денний:
2.

Про звернення Бурштинської міської ради щодо необхідності якнайшвидшого

прийняття у другому читанні проекту Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів
місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення
державного контролю за використанням і охороною земель» (реєстраційний номер
4355) (Проект №625)
Доповідач: І.О.Дулик – депутат міської ради
3.

Про звернення міської ради щодо необхідності законодавчого врегулювання

питання ввезення та перебування на митній території України автомобілів з
іноземною реєстрацією та припинення переслідувань владою водіїв і фактичних
власників таких автомобілів (Проект №626)
Доповідач: В.В.Бублінський – депутат міської ради

ВИРІШИЛИ:
Внести у порядок денний:
2. Про звернення Бурштинської міської ради щодо необхідності якнайшвидшого
прийняття у другому читанні проекту Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів
місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення
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державного контролю за використанням і охороною земель» (реєстраційний
номер 4355) (Проект №625)
Доповідач: І.О.Дулик – депутат міської ради
3. Про звернення міської ради щодо необхідності законодавчого врегулювання
питання ввезення та перебування на митній території України автомобілів з
іноземною реєстрацією та припинення переслідувань владою водіїв і фактичних
власників таких автомобілів (Проект №626)
Доповідач: В.В.Бублінський – депутат міської ради
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 21

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний двадцять дев’ятої позачергової сесії
Бурштинської міської ради сьомого скликання.
1. Про звернення Бурштинської міської ради (Проект №624)
Доповідач: І.В.Прокопів – депутат міської ради
2. Про звернення Бурштинської міської ради щодо необхідності якнайшвидшого
прийняття у другому читанні проекту Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів
місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення
державного контролю за використанням і охороною земель» (реєстраційний
номер 4355) (Проект №625)
Доповідач: І.О.Дулик – депутат міської ради
3. Про звернення міської ради щодо необхідності законодавчого врегулювання
питання ввезення та перебування на митній території України автомобілів з
іноземною реєстрацією та припинення переслідувань владою водіїв і фактичних
власників таких автомобілів (Проект №626)
Доповідач: В.В.Бублінський – депутат міської ради
4. Відповіді на депутатські запити.
5. Депутатські запити.
6. Різне.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 21

«проти»

- 0
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«утрим.» - 0
СЛУХАЛИ:
1. Про звернення Бурштинської міської ради.(Проект №624)
ДОПОВІДАВ:
І.В.Прокопів – депутат міської ради, який ознайомив із текстом звернення та проектом
рішення.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 01/29-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 17

«проти»

- 1

«утрим.»

- 3

СЛУХАЛИ:
2. Про звернення Бурштинської міської ради щодо необхідності якнайшвидшого
прийняття у другому читанні проекту Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів
місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення
державного контролю за використанням і охороною земель» (реєстраційний
номер 4355) (Проект №625)
ДОПОВІДАВ:
І.О.Дулик – депутат міської ради, який ознайомив із текстом звернення та проектом
рішення.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 02/29-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 21

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
3. Про звернення міської ради щодо необхідності законодавчого врегулювання
питання ввезення та перебування на митній території України автомобілів з
іноземною реєстрацією та припинення переслідувань владою водіїв і фактичних
власників таких автомобілів (Проект №626)
ДОПОВІДАВ:
В.В.Бублінський – депутат міської ради, який ознайомив із текстом звернення та проектом
рішення.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 03/29-17 додається).
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 21

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
4. Відповіді на депутатські запити.
ВИСТУПИЛИ:
Р.Я.Бардашевський - депутат міської ради, з вимогою надати відповідь на депутатський
запит від 27.10.2016 №41/19-16 по суті.
СЛУХАЛИ:
5. Депутатські запити. (Депутатських запитів не було)
СЛУХАЛИ:
6. Різне.
ВИСТУПИЛИ:
Р.О.Джура – міський голова, про відрядження у місто Добротвір; про ремонт дорожнього
покриття по вул. Шухевича; про можливість співфінансування ремонту дороги по
вул. Калуська.
Р.Ільїн – учасник АТО, про виділення земельної ділянки у розмірі 2 га для ведення
особистого селянського господарства та вимогою надати письмову відповідь на його
заяву.
І.З.Карвацький – депутат міської ради, про розгляд даної заяви на черговому засіданні
комісії земельної та з питань екології.
І.О.Дулик – депутат міської ради, про право кожного громадянина України на виділення
5 земельних ділянок різного призначення; про виділення І.Гаврилюку та членам його
родини земельних ділянок загальною площею 6 га та посадку на цих землях лісових
дерев; запропонував почати процедуру вилучення земельних ділянок; про необхідність
проведення інвентаризації земель.
Л.І.Горват

–

депутат міської ради, про необхідність проведення благоустрою по

вул.Шухевича,4; про необхідність внесення змін до Положення щодо проведення
допорогових закупівель .
І.В.Прокопів – депутат міської ради, про необхідність перегляду кошторисів по
проведенню ремонтних робіт на дорозі вул. Шухевича.
Р.О.Джура – міський голова, про звернення релігійної громади щодо будівництва церкви
по вул. Коновальця та довиділення земельної ділянки.
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М.В.Шкарпович – депутат міської ради, про необхідність обмежити доступ сторонніх
осіб до будови по вул. Шухевича біля міської лікарні.
Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради, про необхідність видалення дерева біля
джерела «Калиночка».
Р.О.Джура

–

міський голова, пропроведеня освітніми закладами міста 13.04.2017

передсвяткового ярмарку.

Міський голова

Роксолана Джура

