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 Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

тридцять третьої сесії міської ради сьомого скликання 

Від  08 червня  2017 року м. Бурштин 

Початок: 09:00 

Закінчення: 11:10 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       15  депутатів міської ради (список додається); 

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

додається). 

Відсутні на сесії: 11 депутатів міської ради (В.Є.Василик, Р.В.Дидик, Л.Р.Івасюк, А.С. 

Крижалка, І.М.Мазур, Т.Д.Попик, А.С.Процик, К.М.Соронович, В.Л.Рик, М.Г.Тимошик, 

А.І.Федорняк). 

СЛУХАЛИ: Про персональний склад лічильної комісії на 33 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

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

склад лічильної комісії: 

          1.Р.С.Іванюк – депутат міської ради. 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити персональний склад лічильної комісії на 33 сесію.  

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

 2. Р.С.Іванюк – депутат міської ради; 

 3. І.З.Карвацький – депутат міської ради. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»            -  15 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    - 0 

СЛУХАЛИ:  

         Про порядок  денний тридцять третьої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

третьої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 
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1. Про  підтримання ініціативи ЄС для країн  Східного Партнерства «Мери За 

Економічне Зростання».(Проект 647) 

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

2. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект №694)     

Доповідач: О.І.Петровська - начальник фінансового відділу 

3. Про внесення змін до Програми соціально – економічного розвитку м.Бурштин та 

с.Вигівка на 2017 рік. ( Проект № 695) 

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

4. Відповіді на депутатські запити. 

5. Депутатські запити. 

6. Різне. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект порядку денного 33 сесії за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  15 

                                                            «проти»     -  0 

                                                            «утрим.»    -  0 

ВИСТУПИЛИ: 

         Р.О.Джура -  міський голова, з пропозицією доповнити порядок денний: 

– Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати для звичайних умов 

будівництва об’єктів при складності робіт 3,8  за рахунок коштів  міського 

бюджету. (Проект №671) 

Доповідач: О.І.Петровська - начальник фінансового відділу 

– Про затвердження акту обстеження фактичного стану лотків, з відведення дощових 

вод по вул.Шухевича від 07.06.2017 року. 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

Доповнити порядок денний: 

– Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати для звичайних умов 

будівництва об’єктів при складності робіт 3,8  за рахунок коштів  міського 

бюджету. (Проект №671) 

Доповідач: О.І.Петровська - начальник фінансового відділу 
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– Про затвердження акту обстеження фактичного стану лотків, з відведення 

дощових вод по вул.Шухевича від 07.06.2017 року. 

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

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  15 

                                                            «проти»     -  0 

                                                            «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок  денний тридцять третьої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 

1. Про  підтримання ініціативи ЄС для країн  Східного Партнерства «Мери За 

Економічне Зростання».(Проект 647) 

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

2. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект №694)     

Доповідач: О.І.Петровська - начальник фінансового відділу 

3. Про внесення змін до Програми соціально – економічного розвитку м.Бурштин та 

с.Вигівка на 2017 рік. ( Проект № 695) 

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

4. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати для звичайних умов 

будівництва об’єктів при складності робіт 3,8  за рахунок коштів  міського 

бюджету. (Проект №671) 

Доповідач: О.І.Петровська - начальник фінансового відділу 

5. Про затвердження акту обстеження фактичного стану лотків, з відведення дощових 

вод по вул.Шухевича від 07.06.2017 року. 

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

6. Відповіді на депутатські запити. 

7. Депутатські запити. 

8. Різне. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  15 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 
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СЛУХАЛИ: 

1. Про  підтримання ініціативи ЄС для країн  Східного Партнерства «Мери За 

Економічне Зростання».(Проект 647) 

ДОПОВІДАВ:  

В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, який ознайомив із наданими 

матеріалами,  проектом рішення. 

Примітка. Депутат міської ради М.В.Шкарпович присутній у залі  засідання. 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 01/33-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  16 

   «проти»     -  0 

 «утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект № 694) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рішення та запропонувала: 

1.У пункті 1 проставити суму - 1218953,0 грн.  

2. Пункт 2 викласти в редакції:  

Врахувати в складі доходів спеціального фонду міського бюджету іншу субвенцію з 

сільського бюджету с.Бовшів в сумі 170 000 грн. та спрямувати відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради для Бурштинської  ЗОШ №2:  

-   заміна вікон – 100 000 грн. 

- закупівля комп’ютерної техніки – 70 000 грн. за КПКВКМБ 1011020 «Надання                 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 02/33-17 прийняти за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  16 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

1.У пункті 1  проставити суму - 1218953,0 грн.  

2. Пункт 2 викласти в редакції:  
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Врахувати в складі доходів спеціального фонду міського бюджету іншу субвенцію з 

сільського бюджету с.Бовшів в сумі 170 000 грн. та спрямувати відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради для Бурштинської  ЗОШ №2:  

-   заміна вікон – 100 000 грн. 

- закупівля комп’ютерної техніки – 70 000 грн. за КПКВКМБ 1011020 «Надання                 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  16 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 02/33-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  16 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0  

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про внесення змін до Програми соціально – економічного розвитку м.Бурштин та 

с.Вигівка на 2017 рік. ( Проект № 695) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення та запропонував внести зміни пункт 1.3 : 

 проставити суму - 1218953,0 грн. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 03/33-17 прийняти за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  16 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ:  

Внести зміни пункт 1.3: проставити суму - 1218953,0 грн. 
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  16 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 03/33-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»               -  16 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати для звичайних умов 

будівництва об’єктів при складності робіт 3,8  за рахунок коштів  міського 

бюджету. (Проект №671) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розміру кошторисної заробітної плати від 3590 грн. до 5500 грн.; про рішення  Івано – 

Франківської обласної ради від 12.05.2017 № 514 – 15/2017 «Про встановлення розміру 

кошторисної заробітної плати при здійсненні будівництва об’єктів за рахунок коштів 

обласного бюджету». 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про різницю в оплаті праці в залежності від фірми, 

яка виконує роботи; про можливість виділення додаткових коштів обласною радою за 

сприяння  депутата А.С.Іваськіва; про заїзди до будинків по вул.Шухевича. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про неможливість різниці в оплаті праці в 

залежності від фірми, яка виконує роботи. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про гарантійний термін експлуатації дороги в 5 

років. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про ДБН та термін гарантії 3 роки. 

М.В.Шкарпович – голова фракції ПП «Сила людей» , з пропозицією оголосити 

позачергову перерву. 
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Примітка.В роботі сесії оголошено позачергову перерву. 

ВИСТУПИЛИ: 

          І.В.Прокопів – депутат міської ради, з пропозицією внести зміни у пункт 1 та 

викласти його в такій редакції:  

          На виконання заходів «Регіональної програми будівництва, реконструкції та 

модернізації об’єктів дорожньо – транспортної інфраструктури Івано – Франківської 

області до 2020 року»,  для проведення капітального ремонту дорожнього покриття по 

вул. Шухевича за рахунок коштів місцевого бюджету, встановити розмір кошторисної 

заробітної плати 5400,0 грн. для звичайних умов будівництва об’єктів при складності 

робіт 3,8. 

 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 04/33-17 прийняти за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  16 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ:  

          Внести зміни у пункт 1 та викласти його в такій редакції:  

          На виконання заходів «Регіональної програми будівництва, реконструкції та 

модернізації об’єктів дорожньо – транспортної інфраструктури Івано – Франківської 

області до 2020 року»,  для проведення капітального ремонту дорожнього покриття по 

вул. Шухевича за рахунок коштів місцевого бюджету, встановити розмір кошторисної 

заробітної плати 5400,0 грн. для звичайних умов будівництва об’єктів при складності 

робіт 3,8. 

 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  16 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 04/33-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»               -  16 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 
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СЛУХАЛИ: 

5. Про затвердження акту обстеження фактичного стану лотків, з відведення дощових 

вод по вул..Шухевича від 07.06.2017 року. 

ДОПОВІДАВ:  

        В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, який ознайомив із наданими 

матеріалами,  проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

        Р.О.Джура  – міський голова, про те, що лотки по вул.Шухевича непридатні для 

використання.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 05/33 - 17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  16 

   «проти»     -  0 

  «утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: 

6. Відповіді на депутатські запити.( Не було) 

СЛУХАЛИ: 

7. Депутатські запити. ( Не було)   

СЛУХАЛИ: 

8.      Різне.  

 ВИСТУПИЛИ: 

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

ради ( додаються). 

Р.Я.Бардашевський  – депутат міської ради, про звернення віл мешканців вул.Франка. 

(Копії звернень додаються). 

Я.Макар – мешканець вул..Франка, про незадовільне функціонування системи 

водовідведеня на вулиці. 

Р.О.Джура – міський голова, про виїзд фахівців на місце 12.06.2017. 

І.Я.Дашевич – депутат міської ради, про необхідність встановлення лотків по вул. Нова. 
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І.З.Карвацький – депутат міської ради, про порядок виділення екологічних коштів згідно 

Положення. 

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, про проект водовідведення 

дощових вод в цілому по місту. 

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

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про необхідність системності при плануванні та 

виділенні коштів. 

Р.О.Джура – міський голова, про роботи по даху будинку № 18 вул.В.Стуса; про заходи в 

місті, які відбулися 04.06.2017 за участі депутата ВР України С.Семенченка; про засідання 

комісії 06.06.2017 щодо переходу на прямі договори по теплопостачанню. 

В.О.Шевченко – представник ДТЕК, про процедуру передачі теплових мереж, про заходи 

технічного характеру; про публічність при розгляді питання переходу на прямі договори.  

 

 

 

 

Міський голова                                                                      Роксолана  Джура 


