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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

другого пленарного засідання  

тридцять сьомої сесії міської ради сьомого скликання 

Від  07 листопада 2017 року м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 12:35 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       22 депутати міської ради (список додається). 

– представники політичних партій, громадських об’єднань, навчальних 

закладів міста, ЗМІ. 

Відсутні на сесії: 4 депутати міської ради (І.Я.Дашевич, А.С.Крижалка, А.С.Процик, 

А.І.Федорняк). 

ДОПОВІДАВ: 

          Р.О.Джура -  міський голова, яка запропонувала доповнити  персональний склад 

лічильної комісії: 

          1.М.В.Шкарпович – депутат міської ради. 

                  Голосували за пропозицію міського голови. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  20 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 

ВИРІШИЛИ:  ввести в персональний склад лічильної комісії на друге пленарне 

засідання 37 сесії депутата міської ради М.В.Шкарповича . 

СЛУХАЛИ: 

23. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва індивідуального гаражаз передачею у власність.(Проект №808) 

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією. 

Голосували за прийняття рішення № 20/37-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 

«проти»        -  0 

                                                        «утрим.»       -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення 20/37-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд 

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

(Проект №809) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією.  

Голосували за прийняття рішення № 21/37-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 

«проти»        -  0 

                                                        «утрим.»       -  0 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 21/37-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 

25. Про відмову у виділенні земельної ділянки релігійній громаді «Покрови Пресвятої 

Богородиці» Київського Патріархату Української Православної Церкви для 

будівництва та обслуговування культової споруди в м.Бурштин.                         

(Проект №810) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією.  
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ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, про незлагоджену роботу земельно – екологічного 

відділу та профільної комісії; запропонувала відправити даний проект на 

доопрацювання, оскільки заявнику не було надано інформацію про альтернативні 

ділянки для будівництва культової споруди. 

І.З.Карвацький– голова комісії земельної та з питань екології, про відсутність у 

плані забудови міста ділянки площею 15 сотих для будівництва культової споруди; 

запропонував підтримати проект рішення, рекомендував заявнику подати нову заяву. 

о.Михайло Шемелько – священнослужитель, про готовність до співпраці із 

профільною комісією та земельно-екологічним відділом. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, з пропозицією відшукати варіанти з меншою 

площею. 

                     Голосували за проект рішення № 810. 

( Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»              -  3 

   «проти»       -  2 

   «утрим.»      -  17 

        Проект депутатами відхилено, оскільки не отримав необхідної більшості 

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

голова. 

СЛУХАЛИ: 

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

індивідуальних гаражів. (Проект №811) 

ДОПОВІДАВ:  

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

матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною комісією.  

Голосували за прийняття рішення № 22/37-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 

«проти»        -  0 

                                                        «утрим.»       -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 22/37-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 
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27. Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік» 

(Проект №812) 

 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, погодженням проекту рішення  профільною 

комісією та рекомендаціями інших комісій: 

Пункт «Розширення систем каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них»: 

вул.Будівельників (рішення від 31.07.17 №10/35-17) викласти в такій редакції: 

«Розширення систем каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них: 

Вул. Будівельників; Стуса,18;Коновальця,11; Бандери,34» 

Зняти: з пункту11 «Заходи для боротьби з шкідливою дією води – вул.С.Бандери,34»-

26200,0грн. та направити на пункт 3 «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.С.Бандери,34» +26200,0грн.  

Зняти з пункту16 «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану річок-вул.І.Франка»-100153грн. та направити на пункт 3 

«Заходи для боротьби з шкідливою дією води – вул.І.Франка» +100153грн.  

Запропонував: 

Пропозицію: зняти з пункту 11 «Заходи для боротьби з шкідливою дією води – 

вул.С.Бандери,34»-26200,0грн. та направити на пункт 3 «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.С.Бандери,34» +26200,0грн. – не підтримувати. 

Натомість - зняти з пункту  «Заміна каналізаційних мереж і споруд на них – ЗОШ №3  – 

14 298 грн.» та направити на пункт 3 «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 – ЗОШ І-ІІІ 

ст.  №3  + 14 298 грн.»  
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Доповнити пункт 3 «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання небезпечних процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти – с. Вигівка вул. Зелена»  

+ 235 000 грн. 

Зняти з пункту 3 «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання небезпечних процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти – вул. В.Стуса,8»  - 

70 000 грн.  

Направити на пункт 3:  

підпункт – вул. Будівельників,6  + 24 000 грн. 

підпункт – вул. Будівельників,8  + 46 000 грн. 

Голосували за прийняття рішення № 23/37-17 за основу. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  20 

«проти»        -  0 

                                                        «утрим.»       -  2 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 23/37-17 прийняти за основу. 

Голосували за внесення змін до проекту рішення № 23/37-17. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  20 

«проти»        -  0 

                                                        «утрим.»       -  2 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни, а саме: 

Пункт «Розширення систем каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них»: 

вул.Будівельників (рішення від 31.07.17 №10/35-17) викласти в такій редакції: 

«Розширення систем каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них: 

Вул. Будівельників; Стуса,18; Коновальця,11; Бандери,34» 
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Зняти з пункту 16 «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану річок - вул.І.Франка» - 100153грн. та 

направити на пункт 3 «Заходи для боротьби з шкідливою дією води – вул.І.Франка» 

+100153грн.  

Зняти з пункту  «Заміна каналізаційних мереж і споруд на них – ЗОШ №3  – 14 298 грн.» 

та направити на пункт 3 «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 – ЗОШ І-ІІІ ст.  №3  + 

14 298 грн.»  

 Доповнити пункт 3 «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання небезпечних процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти – с. Вигівка вул. Зелена»  

+ 235 000 грн. 

Зняти з пункту 3 «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання небезпечних процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти – вул. В.Стуса,8»-

70 000грн.  

Направити на пункт 3:  

підпункт – вул. Будівельників,6  + 24 000 грн. 

підпункт – вул. Будівельників,8  + 46 000 грн. 

Голосували за прийняття рішення № 23/37-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  21 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  1 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 23/37-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 

28. Про встановлення тарифів на послуги з централізованого холодного водопостачання 

та водовідведення.(Проект №795) 

ДОПОВІДАВ:  
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 Б.Б.Рибчук - секретар міської ради, який ознайомив із  діючими тарифами, 

пропозиціями депутатських комісій: 

До пункту 1: 

1.1. Холодне водопостачання:  

- для населення і релігійних установ - 7,94 грн. за 1 м. куб. 

- для бюджетних споживачів - 8,06 грн. за 1 м. куб. 

- для інших споживачів - 10,14 грн. за 1 м. куб. 

1.2. Водовідведення:  

- для населення і релігійних установ - 9,36 грн. за 1 м. куб. 

- для бюджетних споживачів - 9,50 грн. за 1 м. куб. 

- для інших споживачів - 12,53 грн. за 1 м. куб. 

До пункту 3: КП «Житловик» розробити інвестиційну програму у сфері водопостачання 

та водовідведення на 2018 рік з відповідними розрахунками та обгрунтуваннями, подати 

до 22.11.2017 на затвердження Бурштинській міській раді. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький– депутат міської ради, чи дотримана методика розрахунку норм 

витрат; про надання гарантій адміністрацією КП «Житловик»; про втрати у 26% які 

встановлені у 2015 році та їх актуальність; запропонувавпровести новий аудит втрат. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про дієвість встановлених втрат та  

необхідність прийняття тарифу . 

Л.І.Горват – депутат міської ради, необхідність розробки нової інвестиційної 

програми; про відсутність чіткого реального обліку води та запропонував закласти в 

програму встановлення прилади обліку. 

В.І.Марчук – директор КП «Житловик», про наявність приладів обліку. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, чому для розрахунку тарифу не беруться 

показники приладів обліку, а розрахунок ведеться з прив’язкою до використаної 

електроенергії; про втрати 481 тис.м3. 

І.С.Башук – головний економіст КП «Житловик», про методику розрахунку. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про фактичний видобуток води; про неповне 

надання інформації підприємством щодо обліку води. 
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І.З.Карвацький – депутат міської ради, запропонував найняти незалежного 

аудитора для визначення втрат  та зняти дане питання з обговорення.  

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про неправомірність пропозиції зняття з 

обговорення, оскільки проект рішення прийнятий за основу. 

Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради, з пропозицією підняти тарифи  на 10%. 

Примітка. Депутат міської ради В.Л.Рик присутній на пленарному засіданні. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про розрахунок тарифу запропонованого до 

розгляду. 

М.П.Коробань –  помічник депутата, про відносини між містом та Бурштинською 

ТЕС;про передачу інфраструктури місту; про величину боргу перед ДТЕК Бурштинська 

ТЕС; закликав депутатів прийняти рішення. 

І.О.Дулик– депутат міської ради, про підтримку нового тарифу. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про підтримку  депутатами працівників                            

КП « Житловик». 

Б.Б.Рибчук- секретар міської ради, запропонував встановити тарифи з 

01.12.2017року. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про зауваження до методики розрахунку; про 

підтримку фракцією ВО «Батьківщина» пропозицій до проекту рішення  та встановлення 

тарифів з 01.12.2017року. 

                            Голосували про піднятття тарифів  на 10%. 

               (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»              -  2 

   «проти»       -  2 

    «утрим.»      -  17 

         Пропозиція депутатами відхилена, оскільки не отримала необхідної більшості 

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

голова. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про зняття своєї пропозиції.  

     Голосували  за зміни до проекту рішення № 24/37-17.  

(Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  14 

«проти»        -  0 
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                                                        «утрим.»       -  8 

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни у проект рішення. 

До пункту 1: 

Встановити тарифи з 01.12.2017 року. 

1.1. Холодне водопостачання:  

- для населення і релігійних установ - 7,94 грн. за 1 м. куб. 

- для бюджетних споживачів - 8,06 грн. за 1 м. куб. 

- для інших споживачів - 10,14 грн. за 1 м. куб. 

1.2. Водовідведення:  

- для населення і релігійних установ - 9,36 грн. за 1 м. куб. 

- для бюджетних споживачів - 9,50 грн. за 1 м. куб. 

- для інших споживачів - 12,53 грн. за 1 м. куб. 

До пункту 3:  

КП «Житловик» розробити інвестиційну програму у сфері водопостачання та 

водовідведення на 2018 рік з відповідними розрахунками та обгрунтуваннями, подати до 

22.11.2017 на затвердження Бурштинській міській раді. 

Голосували за прийняття рішення № 24/37-17  в цілому. 

                (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  14 

«проти»        -  0 

                                                        «утрим.»       -  8 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 24/37-17  в цілому (рішення  додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

          Р.О.Джура – міський голова, про зростання цін на продукти харчування; про кращу 

підготовку представниками КП «Житловик»  питань, які пропонуються на розгляд 

комісій. 

М.В.Шкарпович – депутат міської ради, з пропозицією створити комісію по 

вивченню питання розрахунку тарифів у КП «Житловик». 
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В.Л.Рик – депутат міської ради, про підтримку пропозиції депутата 

М.В.Шкарповича та необхідність вивчення питання розрахунку тарифів у КП 

«Житловик» до прийняття рішення по встановленню тарифів. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про  обов’язкове надання адміністрацією КП 

«Житловик» повної інформації щодо нарахування тарифів споживачам. 

СЛУХАЛИ: 

29. Відповідіна депутатські запити: 

- рішення міської ради від 29.09.2017 № 52.01/36-17 «Про депутатський запит Попика 

Т.Д.». 

ДОПОВІДАВ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із відповіддю від 06.10.2017  

№ 297 директора КП «Житловик» В.І.Марчука  на запит В.Л.Рика. (Текст відповіді 

додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Т.Д.Попик – депутат міської ради, про залишення даного запиту на контролі. 

СЛУХАЛИ 

30. Депутатські запити. 

ВИСТУПИЛИ: 

О.Т.Драбчук – депутат міської ради, про необхідність зрізати  аварійне дерево по  

вул.Шухевича,10. 

ДОПОВІДАВ: 

В.В.Котів - депутат міської ради, про депутатський запит щодо ремонту дороги 

(копія запиту додається). 

Голосували за депутатський запит В.В.Котіва. 

                              (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  22 

«проти»      -  0 

                                                       «утрим.»     -  0 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 25.01/37-17  в цілому (рішення  додається). 

ДОПОВІДАВ: 



 11 

В.В.Котів - депутат міської ради, про депутатський запит щодо видалення 

аварійних дерев на території монастиря (копія запиту додається). 

Голосували за депутатський запит В.В.Котіва. 

                              (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  22 

«проти»      -  0 

                                                       «утрим.»     -  0 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 25.02/37-17  в цілому (рішення  додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про незакінчення робіт по відновленню 

пішохідних доріжок в  районі дошкільного закладу № 3 та магазину АМК; про 

приведення в належнй стан трансформаторних будок по місту. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про трансформаторну підстанцію по вул. 

Січових стрільців навпроти будинку №3. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про прискорення робіт по ремонту 

приміщення для поліції, про можливість залучення додаткових патрулів на чергування у 

місті. 

О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, роз’яснила, що кошти, які були 

виділені на першому пленарному засіданні 37-ї сесії міської ради, на ремонт приміщення 

для поліції, будуть виділені після публікації рішення міської ради на офіційному веб-

сайті Бурштинської міської ради. 

К.М.Соронович – депутат міської ради, про виділення коштів для облаштування 

доріжки по вул.Ольги Басараб (біля торговельного коледжу). 

О.І.Петровська - начальник фінансового відділу, про розгляд даного питання на 

засіданні комісії з питань бюджету та економічного розвитку. 

М.Г.Тимошик – депутат міської ради, про не виконання робіт з екології КП 

«Житловик» в районі гуртівні «ПАКО»; запропонувала, щоб адміністрація підприємства 

офіційно оформля відмову від виконання робіт, які не в змозі виконати. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про необхідність міських вбиралень. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про відсутність відповіді на запит щодо 

розслідування по несанкціонованому завозу сміття на сміттєзвалище. 

ДОПОВІДАВ: 
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І.В.Прокопів - депутат міської ради, про депутатський запит щодо дозволу 

жителям міста на аматорську рибну ловлю на водосховищі. 

Голосували за депутатський запит І.В.Прокопіва. 

                              (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  22 

«проти»      -  0 

                                                       «утрим.»     -  0 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 25.03/37-17  в цілому (рішення  додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

І.М.Мазур – депутат міської ради, про необхідність ремонту дороги по вул. 

Коновальця; про необхідність облаштування пішохідної доріжки в районі будинку № 5 

по вул. Коновальця; про ремонт та відновлення огорожі території школи № 3. 

К.М.Соронович – депутат міської ради, про необхідність ремонту ліфта по вул. 

Будівельників, 2 А. 

Б.Б.Рибчук – секретар міької ради, про терміни на експлуатацію ліфтів. 

СЛУХАЛИ: 

31. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, з пропозицією залучити до ремонту доріг п/п І.Пізя, який би 

виконав роботи благодійно; про невикористані екологічні кошти; про якість гарячої води 

у мережі міста (інформація додається); про перехід на прямі договори з 01 травня 2018 

року; про функціонування та грошове забезпечення комбінату спортивних споруд ВП 

«ДТЕК Бурштинська ТЕС»; про можливі зміни до Статуту АМЕР щодо засновників. 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про призначення АМЕР для залучення інвестицій у 

місто; про неправомірність переходу персоналу комбінату спортивних споруд ВП 

«ДТЕК Бурштинська ТЕС» до АМЕР; про неможливість переходу комбінату спортивних 

споруд та басейну ВП «ДТЕК Бурштинська ТЕС» на баланс міста через великі фінансові 

витрати. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про неприпустимість втручання міської влади у 

відносини між профкомом і адмістрацією ВП «ДТЕК Бурштинська ТЕС». 

М.В.Шкарпович – депутат міської ради, про багатоцільові напрямки роботи АМЕР. 
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Р.О.Джура – міський голова, про фінансування персоналу комбінату спортивних 

споруд ВП «ДТЕК Бурштинська ТЕС» протягом 5 років. 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про правову складову діяльності ДТЕК. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про можливість передачі комбінату 

спортивних споруд одному із підрозділів ДТЕК; про загрозу можливого фінансування 

комбінату спортивних споруд через програму соціального партнерства та стратегію 

розвитку міста;про неприпустимість втягування міської ради у внутрішні питання 

компанії ДТЕК; про можливість виходу Бурштинської міської ради із засновників 

АМЕР. 

В.Л.Рик – депутат міської ради, звернувся до начальника юридичного відділу з вимогою 

надати вичерпну інформацію щодо судових рішень стосовно Братства ДУМ. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про подання апеляції на рішення суду. 

І.В. Прокопів – депутат міської ради, про раціональне використання екологічних коштів; 

запропонував реалізовувати питання каналізування старої частини міста. 

Р.О.Джура – міський голова, про ефективну роботу поліції по розкриттю злочинів на 

території міста. 

Р.О.Джура – міський голова, оголо сила про закриття другого пленарного засідання та 37 

сесії міської ради сьомого скликання. 

 

 

 

Міський голова                                                                               Роксолана Джура 


