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 Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

тридцять першої сесії міської ради сьомого скликання 

Від  23 травня  2017 року м. Бурштин 

Початок: 09:00 

Закінчення: 09:50 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       20 депутатів міської ради (список додається); 

– представники політичних партій, громадських об’єднань, ЗМІ (список 

додається). 

Відсутні на сесії: 6 депутатів міської ради (І.Я.Дашевич, Л.Р.Івасюк, І.М.Мазур, В.Л.Рик, 

М.Г.Тимошик, М.В.Шкарпович). 

СЛУХАЛИ:  

         Про порядок  денний тридцять першої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

першої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект №668)     

Доповідач: О.І.Петровська - начальник фінансового відділу 

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

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

(Проект №667) 

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

3. Про внесення змін до Положення щодо проведення допорогових закупівель, 

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 № 03/20-16. ( Проект № 669) 

Доповідач: М.С.Назар – начальник відділу економіки і промисловості 

4. Відповіді на депутатські запити. 

5. Депутатські запити. 

6. Різне. 
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ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок  денний тридцять першої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання: 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект №668)     

Доповідач: О.І.Петровська - начальник фінансового відділу 

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

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

(Проект №667) 

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

3. Про внесення змін до Положення щодо проведення допорогових закупівель, 

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 № 03/20-16. ( Проект № 669) 

Доповідач: М.С.Назар – начальник відділу економіки і промисловості 

4. Відповіді на депутатські запити. 

5. Депутатські запити. 

6. Різне. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

Примітка. Міський голова Роксолана Джура по причинині службової необхідності 

залишила зал  засідання та доручила подальше ведення пленарного засідання 

секретарю міської ради Б.Б.Рибчуку. 

СЛУХАЛИ: 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект №668) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рішення.  

ВИСТУПИЛИ: 

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

можливий перегляд суми співфінансування робіт по капітальному ремонту дорожного 

покриття  у зв’язку із встановленим обласною радою розміром кошторисної заробітної 

плати у розмірі 5400,0грн. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про незначні кошти на уточнення суми 

співфінансування та підтримку проекту рішення. 



 3 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 01/31-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

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

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

(Проект №667) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення та запропонував доповнити пункт 2 : 

 «капітальний ремонт». 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 02/31-17 прийняти за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ:  

доповнити пункт 2  «капітальний ремонт» . 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 02/31-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»               -  20 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 
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СЛУХАЛИ: 

3. Про внесення змін до Положення щодо проведення допорогових закупівель, 

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 № 03/20-16. ( Проект № 669) 

ДОПОВІДАВ:  

        М.С.Назар – начальник відділу економіки і промисловості, яка ознайомила із  

проектом рішення.  

ВИСТУПИЛИ: 

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

виконання робіт по капітальному ремонту дорожного покриття вул.Шухевича (від 

вул.Міцкевича до заїзду будинків 10-12 вул Шухевича).  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 03/31-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -  0 

    «утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: 

4. Відповіді на депутатські запити: 

-  рішення міської ради від 28.04.2016 № 35.06/30-17 «Про депутатський запит                   

І.О. Дулика». 

ДОПОВІДАВ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив з відповіддю на депутатський запит                   

(додається). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 04/31-17 додається). 

                     Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  19 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 

5. Депутатські запити. ( Не було)   

СЛУХАЛИ: 

6. Різне.  
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 ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із відповідями на звернення міської 

ради ( додаються). 

А.С.Іваськів – депутат Івано – Франківської обласної ради, про залучення депутатів до 

контролю за організацією робіт по вул. Шухевича та їх початок. 

Т.М.Сенчина  – депутат міської ради, про необхідність визначення з підрядником для 

виконання робіт по вул.Шухевича. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про необхідність звернення до підприємців, які 

виконуватимуть роботи по вул.Шухевича, щодо виконання робіт у поставлені терміни. 

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

В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, про персональну відповідальність 

міського голови за вибір виконавця робіт. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про засідання постійних комісій. 

О.Т.Драбчук – депутат міської ради, про необхідність обмеження руху вантажних 

автомобілів по вул. Шухевича. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про стан водовідведення по вул.Стуса, 13 та 

необхідність фінансування.  

В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, про організацію початку робіт по 

вул.Стуса, 13 .  

 

 

 

Секретар міської ради                                                 Богдан Рибчук 


