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 Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

тридцять дев’ятої сесії міської ради сьомого скликання 

Від  24 листопада 2017 року м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 12:35 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       17 депутатів міської ради (список додається). 

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

Відсутні на сесії: 9 депутатів міської ради (Л.І.Горват, Р.В.Дидик, В.В.Котів, 

А.С.Крижалка, А.С.Процик, Т.М.Сенчина, К.М.Соронович, М.Г.Тимошик, А.І.Федорняк). 

СЛУХАЛИ: Про персональний склад лічильної комісії на 39 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

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

лічильної комісії: 

1.І.Р.Харів – депутат міської ради; 

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

Голосували про персональний склад лічильної комісії на 39 сесію. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  15 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»    -  1 

 

ВИРІШИЛИ:  ввести в персональний склад лічильної комісії на 39 сесію депутатів 

міської ради І.Р.Харіва, М.В.Шкарповича . 

СЛУХАЛИ:  

         Про порядок денний тридцять дев’ятої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

дев’ятої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про введення в штат виконкому міської ради із 01.01.2018 року посади головного 

спеціаліста, інспектора праці.( Проект № 815) 
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2. Про внесення змін в рішення міської радивід 31.05.2016 року № 07/12-16 «Про 

затвердження структуриі штатної чисельності Бурштинської міської ради та її 

виконавчих органів».(Проект №841) 

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

3. Про виділення коштів. (Проект №838) 

4. Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка ГО «Всеукраїнське товариство 

політв’язнів та репресованих на 2017 рік». ( Проект № 814) 

Доповідач:Н.Ю.Кицела – заступник міського голови 

5. Про затвердження Програми фінансового забезпечення правової роботи Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області на 2018 рік в особі юридичного відділу. 

( Проект№818) 

Доповідач:В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

6. Про внесення змін до Міської програми «Відкрите місто - влада для людей»на 2017-

2018 роки.( Проект№820) 

Доповідач:Л.І.Кривенко – начальник організаційного відділу 

7. Про затвердження Програми функціонуванняЦентру надання адміністративних 

послугм. Бурштина на 2018 рік. (Проект №840) 

Доповідач:О.І.Мартинів – начальникЦентру надання адміністративних послуг 

8. Про затвердження  Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації 

території  м. Бурштин  та с. Вигівка на 2018-2020 рр. (Проект №837) 

Доповідач:Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування і архітектури 

9. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають наданню в 

оренду у 2017-2018 рр.(Проект №839) 

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

10. Про звернення Бурштинської міської ради щодо підвищення заробітної плати 

працівникам Бурштинської ТЕС ПАТ «Західенерго», отримання гарантованих 

державою виплат та припинення перешкоджання діяльності профспілкової організації. 

( Проект№816) 

Доповідач:І.О.Дулик – депутат міської ради 

11. Про звернення Бурштинської міської ради щодо негайного припинення політичних 

репресій проти суспільно-громадських діячів та активістів. ( Проект№817) 

Доповідач:В.В.Бублінський – депутат міської ради 

Земельні питання 

12. Про надання дозволу на складання проектуземлеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  для обслуговування будівлі автостанції (автопавільйону),з послідуючим 

заключенням договору оренди. (Проект №821) 

13. Про затвердження  технічної документації із землеустроющодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянкив натурі ( на місцевості) фізична особа-

підприємець Ліуш О.І. по вул. Калуська б/н, в м. Бурштин  з послідуючим укладанням 

договору оренди. (Проект №822) 

14. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) межземельних ділянок в натурі (на місцевості) дляведення особистого 

селянського господарства  з передачею у власність. (Проект №823) 

15. Про надання дозволу на складання проекту землеустроющодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування нежитлової будівлі магазину, з  

послідуючим заключенням договору оренди земельної ділянки. (Проект №824) 

16. 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 №825) 

17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 
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обслуговування індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність. (Проект 

№826) 

18. Про надання дозволу на складання проектувідведення земельної ділянки  для 

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність. (Проект №827) 

19. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення садівництва. 

(Проект №828) 

20. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) межземельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у власність. (Проект №829) 

21. Про внесення в список черговості на виділення земельної ділянкидля будівництва 

індивідуальних гаражів. (Проект №830) 

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилогобудинку, господарських будівель і споруд 

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

(Проект №831) 

23. Про затвердження технічної документації із землеустроющодо встановлення 

(відновлення) меж  земельноїділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність. (Проект №832) 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилогобудинку, господарських будівель і споруд 

(присадибнаділянка) з передачею у приватну власність. (Проект №833) 

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарствау спільну сумісну власність. (Проект 

№834) 

26. Про затвердження стартової плати за користуванняземельними ділянками, право 

оренди яких підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) в м. 

Бурштин та с. Вигівка. (Проект №835) 

27. Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок,  право оренди яких підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних 

торгах). (Проект №836) 

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

28. Відповіді на депутатські запити. 

29. Депутатські запити. 

30. Різне. 

                     Голосували про порядок денний 39 сесії 

(Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»            -  16 

      «проти»      -  0 

«утрим.»    -  0 

 
 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний тридцять дев’ятої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 
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1. Про введення в штат виконкому міської ради із 01.01.2018 року посади головного 

спеціаліста, інспектора праці.( Проект № 815) 

2. Про внесення змін в рішення міської ради від 31.05.2016 року № 07/12-16 «Про 

затвердження структуриі штатної чисельності Бурштинської міської ради та її 

виконавчих органів».(Проект №841) 

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

3. Про виділення коштів. (Проект №838) 

4. Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка ГО «Всеукраїнське товариство 

політв’язнів та репресованих на 2017 рік». ( Проект № 814) 

Доповідач:Н.Ю.Кицела – заступник міського голови 

5. Про затвердження Програми фінансового забезпечення правової роботи Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області на 2018 рік в особі юридичного відділу. 

( Проект№818) 

Доповідач:В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

6. Про внесення змін до Міської програми «Відкрите місто - влада для людей» на 2017-

2018 роки.( Проект№820) 

Доповідач:Л.І.Кривенко – начальник організаційного відділу 

7. Про затвердження Програми функціонуванняЦентру надання адміністративних 

послугм. Бурштина на 2018 рік. (Проект №840) 

Доповідач:О.І.Мартинів – начальник Центру надання адміністративних послуг 

8. Про затвердження  Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації 

території  м. Бурштин  та с. Вигівка на 2018-2020 рр. (Проект №837) 

Доповідач:Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування і архітектури 

9. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають наданню в 

оренду у 2017-2018 рр.(Проект №839) 

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

10. Про звернення Бурштинської міської ради щодо підвищення заробітної плати 

працівникам Бурштинської ТЕС ПАТ «Західенерго», отримання гарантованих 

державою виплат та припинення перешкоджання діяльності профспілкової організації. 

( Проект№816) 

Доповідач:І.О.Дулик – депутат міської ради 

11. Про звернення Бурштинської міської ради щодо негайного припинення політичних 

репресій проти суспільно-громадських діячів та активістів. ( Проект№817) 

Доповідач:В.В.Бублінський – депутат міської ради 

Земельні питання 

12. Про надання дозволу на складання проектуземлеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  для обслуговування будівлі автостанції (автопавільйону),з послідуючим 

заключенням договору оренди. (Проект №821) 

13. Про затвердження  технічної документації із землеустроющодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянкив натурі ( на місцевості) фізична особа-

підприємець Ліуш О.І. по вул. Калуська б/н, в м. Бурштин  з послідуючим укладанням 

договору оренди. (Проект №822) 

14. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) межземельних ділянок в натурі (на місцевості) дляведення особистого 

селянського господарства  з передачею у власність. (Проект №823) 

15. Про надання дозволу на складання проекту землеустроющодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування нежитлової будівлі магазину, з  

послідуючим заключенням договору оренди земельної ділянки. (Проект №824) 

16. 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 №825) 
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17. 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 

№826) 

18. Про надання дозволу на складання проектувідведення земельної ділянки  для 

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність. (Проект №827) 

19. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення садівництва. 

(Проект №828) 

20. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) межземельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у власність. (Проект №829) 

21. Про внесення в список черговості на виділення земельної ділянкидля будівництва 

індивідуальних гаражів. (Проект №830) 

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилогобудинку, господарських будівель і споруд 

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

(Проект №831) 

23. Про затвердження технічної документації із землеустроющодо встановлення 

(відновлення) меж  земельноїділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність. (Проект №832) 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилогобудинку, господарських будівель і споруд 

(присадибнаділянка) з передачею у приватну власність. (Проект №833) 

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарствау спільну сумісну власність. (Проект 

№834) 

26. Про затвердження стартової плати за користуванняземельними ділянками, право 

оренди яких підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) в м. 

Бурштин та с. Вигівка. (Проект №835) 

27. Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок,  право оренди яких підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних 

торгах). (Проект №836) 

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

28. Відповіді на депутатські запити. 

29. Депутатські запити. 

30. Різне. 

СЛУХАЛИ: 

1. Про введення в штат виконкому міської ради із 01.01.2018 року посади 

головного спеціаліста, інспектора праці.( Проект № 815) 

ДОПОВІДАВ:  

І.І.Якимів – завідувач сектору кадрової роботи, яка ознайомила з проектом рішення та 

рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань законності та етики. 

Голосували за прийняття проекту рішення 01/39 -17 за основу. 
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(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  16 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 01/39-17 прийняти за основу. 

 

              Голосували за зміни до проекту рішення 01/39 -17.  

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  15 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  1 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

1. Назву документа викласти в редакції : «Про покладення делегованих контрольних 

повноваженьу сфері державного контролю за додержанням законодавства про 

працю на юридичний відділ міської ради». 

2. Пункт 1 викласти в редакції: «Здійснення делегованих контрольних повноважень у 

сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю на території  

ради покласти на юридичний відділ міської ради». 

3. Пункт 2 викласти в редакції: « На виконання п. 1 даного рішення зобов’язати 

начальника юридичного відділу міської ради В. Данилюка подати на чергову сесію 

міської ради нову редакцію Положення про відділ із зазначенням контрольних 

повноважень у сфері державного контролю за додержанням законодавства про 

працю на території  ради». 

4. Пункт 3 викласти в редакції: «Рекомендувати  міському голові Р. Джурі покласти 

обов’язки з контрольних повноважень у сфері державного контролю за 

додержанням законодавства про працю на території  ради на одну із посадових осіб 

юридичного відділу з внесенням змін до посадової інструкції та врахуванням вимог 

статті 32 Кодексу законів про працю України». 

5. Пункт 4 викласти в редакції: « Контроль за виконаннямданого рішенняпокласти на  

голову постійноїкомісії  ради з питань  законності та етики Л. Горвата». 

 

                  Голосували за прийняття рішення № 01/39-17 в цілому. 

                                                (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                        «за»          -  16 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  01/39-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 
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2. Про внесення змін в рішення міської ради від 31.05.2016 року № 07/12-16 

«Про затвердження структуриі штатної чисельності Бурштинської міської ради 

та її виконавчих органів».(Проект №841) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань законності та етики, бюджету та 

економічного розвитку. 

                  Голосували за прийняття рішення № 02/39-17 в цілому. 

                                                (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                        «за»          -  16 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  02/39-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 

3. Про виділення коштів. (Проект №838) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань бюджету 

та економічного розвитку, питань гуманітарної політики. 

                  Голосували за прийняття рішення № 03/39-17 в цілому. 

                                                (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                        «за»          -  16 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  03/39-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 

4. Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка ГО «Всеукраїнське 

товариство політв’язнів та репресованих на 2017 рік». ( Проект № 814) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань бюджету 

та економічного розвитку, питань гуманітарної політики. 

                  Голосували за прийняття рішення № 03/39-17 в цілому. 

                                                (Результати поіменного голосування додаються): 
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                                                        «за»          -  16 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  04/39-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 

5. Про затвердження Програми фінансового забезпечення правової роботи 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 2018 рік в особі 

юридичного відділу. ( Проект№818) 

ДОПОВІДАВ:  

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, який ознайомив з проектом 

рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань законності та етики, 

бюджету та економічного розвитку. 

Голосували за прийняття проекту рішення 05/39 -17 за основу. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  16 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 05/39-17 прийняти за основу. 

Примітка. Депутат міської ради І.З.Карвацький присутній на пленарному засіданні. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик – депутат міської ради, з пропозицією доповнити п.2 «в межах бюджетних 

призначень». 

              Голосували за зміни до проекту рішення 05/39 -17.  

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  17 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: доповнити п.2 «в межах бюджетних призначень». 

                  Голосували за прийняття рішення № 05/39-17 в цілому. 

                                                (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                        «за»          -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  05/39-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 

6. Про внесення змін до Міської програми «Відкрите місто - влада для людей»на 

2017-2018 роки.( Проект№820) 

ДОПОВІДАВ:  

Л.І.Кривенко – начальник організаційного відділу, яка ознайомила з проектом 

рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань гуманітарної політики. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик – депутат міської ради, з пропозицією вилучити пункт 9 «Виготовлення та 

розміщення соціальної реклами на біл-бордах» у 2018 році. 

Голосували за прийняття проекту рішення 06/39 -17 за основу. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  17 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 06/39-17 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, про безкоштовне розміщення на 

біл-бордах соціальної реклами. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про відсутність коштів на виготовлення та 

розміщення реклами на біл-бордах. 

Р.О.Джура – міський голова, про необхідність передбачити кошти на виготовлення 

та розміщення соціальної реклами на біл-бордах. 

 

              Голосували за пропозицію вилучити пункт 9 «Виготовлення та 

розміщення соціальної реклами на біл-бордах» у 2018 році. 

                         (Результати поіменного голосування додаються): 

    «за»            -  5 

   «проти»     -  1 

    «утрим.»    -  11 
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Пропозиція депутатами відхилена, оскільки не отримала необхідної 

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

міський голова. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, з пропозицією в пункті 9 вилучити слово 

«Виготовлення» 

               Голосували за пропозицію вилучити пункт 9 слово «Виготовлення». 

                         (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»           -  14 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    - 2 

 

                  Голосували за прийняття рішення № 06/39-17 в цілому. 

                                                (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                        «за»          -  15 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  2 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  06 /39-17  в цілому (рішення  додається). 

 СЛУХАЛИ: 

7. Про затвердження Програми функціонуванняЦентру надання адміністративних 

послугм. Бурштина на 2018 рік. (Проект №840) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Мартинів – начальник Центру надання адміністративних послуг, яка 

ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань 

гуманітарної політики.Запропонувала: 

 

1.Вилучити підпункти  

- придбання картрідера (зчитувача безконтактних ID-карт); 

- придбання штампів встановленого взірця;  

- підключення до баз даних, реєстрів, захист інформації; 

- навчання адміністраторів ЦНАП та придбання аналітичних матеріалів.  

2.Доповнити  підпунктом  

- організація захищених каналів зв’язку ДМС для доступу до підсистеми 

оформлення документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу, 

підключення до Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР) Державної 
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міграційної служби України. 

          3.Передбачити загальну суму фінансування 450 тис.грн. 

ВИСТУПИЛИ: 

 В.Л.Рик – депутат міської ради, з пропозицією передбачити придбання робочої 

станції з комплектом обладнання та встановленим спеціалізованим програмним 

забезпеченням для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за 

кордон з електронним носієм або паспорта громадянина України у формі картки;  всі 

обсяги фінансування прописати  «в межах бюджетних призначень». 

Голосували за прийняття проекту рішення 07/39 -17 за основу. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  17 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 07/39-17 прийняти за основу. 

 

              Голосували за пропозиції: 

 

 1.Вилучити підпункти  

- придбання картрідера (зчитувача безконтактних ID-карт); 

- придбання штампів встановленого взірця;  

- підключення до баз даних, реєстрів, захист інформації; 

- навчання адміністраторів ЦНАП та придбання аналітичних матеріалів.  

2.Доповнити  підпунктом  

- організація захищених каналів зв’язку ДМС для доступу до підсистеми 

оформлення документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу, 

підключення до Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР) Державної 

міграційної служби України. 

- придбання робочої станції з комплектом обладнання та встановленим 

спеціалізованим програмним забезпеченням для оформлення та видачі паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм або паспорта 

громадянина України у формі картки 

          3. Обсяг коштів, що планується використати з міського бюджету, становить  450 тис. 

гривень.  

4.Всі обсяги фінансування прописати  «в межах бюджетних призначень». 

                         (Результати поіменного голосування додаються): 
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        «за»            - 16 

  «проти»     -  0 

  «утрим.»    - 0 

ВИРІШИЛИ:  

1. Вилучити підпункти  

- придбання картрідера (зчитувача безконтактних ID-карт); 

- придбання штампів встановленого взірця;  

- підключення до баз даних, реєстрів, захист інформації; 

- навчання адміністраторів ЦНАП та придбання аналітичних матеріалів.  

2.Доповнити  підпунктами  

- організація захищених каналів зв’язку ДМС для доступу до підсистеми 

оформлення документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу, 

підключення до Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР) Державної 

міграційної служби України. 

- придбання робочої станції з комплектом обладнання та встановленим 

спеціалізованим програмним забезпеченням для оформлення та видачі паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм або паспорта 

громадянина України у формі картки 

       3.Обсяг коштів, що планується використати з міського бюджету, становить  450 тис. 

гривень.  

4.Всі обсяги фінансування прописати  «в межах бюджетних призначень». 

                  Голосували за прийняття рішення № 07/39-17 в цілому. 

                                                (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                        «за»          -  16 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  07 /39-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 

8. Про затвердження  Програми розроблення (оновлення) містобудівної 

документації території  м. Бурштин  та с. Вигівка на 2018-2020 рр. (Проект 

№837) 

ДОПОВІДАВ:  

Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування і архітектури, яка ознайомила з 

проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення постійних депутатських 

комісій. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
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 В.Л.Рик – депутат міської ради, з пропозицією  всі обсяги фінансування прописати  

«в межах бюджетних призначень». 

Голосували за прийняття проекту рішення 08/39 -17 за основу. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  17 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 07/39-17 прийняти за основу. 

 

              Голосували за пропозицію всі обсяги фінансування прописати  «в межах 

бюджетних призначень». 

                         (Результати поіменного голосування додаються): 

    «за»            - 17 

  «проти»     -  0 

  «утрим.»    - 0 

ВИРІШИЛИ: всі обсяги фінансування прописати  «в межах бюджетних призначень». 

 

                  Голосували за прийняття рішення № 08/39-17 в цілому. 

                                                (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                        «за»          -  16 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  08 /39-17  в цілому (рішення  додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

9. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають наданню 

в оренду у 2017-2018 роки. (Проект №839) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила із проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення постійної 

депутатської комісії з питань законності та етики. 

ВИСТУПИЛИ: 
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 Р.О.Джура – міський голова, про  можливість відновлення роботи аптеки із 

виготовлення медичних препаратів; про відсутність коштів у міському бюджеті на ремонт 

приміщення; про підтримку даного проекту. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про недоцільність передачі об’єкту 

комунальної власності в оренду; про можливість розташування у даному приміщенні 

служб міської ради. 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про підтримку даного проекту. 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про підтримку даного проекту. 

О.Т.Драбчук – депутат міської ради, про правильне оформлення документів при 

заключенні договору оренди. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради,  про процедуру надання об’єкту в оренду. 

                     Голосували за проект рішення № 839. 

( Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»              -  12 

 «проти»       -  0 

 «утрим.»      -  5 

        Проект депутатами відхилено, оскільки не отримав необхідної більшості голосів 

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

СЛУХАЛИ: 

10. Про звернення Бурштинської міської ради щодо підвищення заробітної плати 

працівникам Бурштинської ТЕС ПАТ «Західенерго», отримання гарантованих 

державою виплат та припинення перешкоджання діяльності профспілкової 

організації. ( Проект№816) 

ДОПОВІДАВ:  

 І.О.Дулик – депутат міської ради, який ознайомив із текстом звернення, проектом 

рішення, рекомендаціями постійних депутатських комісій. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький – депутат міської ради,  про уточнення статті Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» . 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про методи управління на станції, про 

підтримку економічної частини звернення; про не підтримку звернення фракцією ВО 

«Батьківщина». 
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 І.О.Дулик – депутат міської ради, про можливість звернення на підтримку 

працівників комбінату спортивних споруд.  

 Р.О.Джура – міський голова, про підтримку звернення, про відмову від голосування 

в підтримку даного звернення; про не підтирмку даного звернення депутатами присутніми 

на пленарному засіданні. 

 І.О.Дулик – депутат міської ради, про підтримку проекту рішення. 

Л.Р.Іасюк – депутат міської ради, про звернення освітян міста до органів влади 

стосовно бюджету України на2018рік. 

                     Голосували за проект рішення № 816. 

( Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  6 

 «проти»       -  0 

   «утрим.»      -  11 

        Проект депутатами відхилено, оскільки не отримав необхідної більшості голосів 

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

ВИСТУПИЛИ: 

А.І.Русиняк – генеральний директор ТРК РАІ, щодо закладення у міському бюджеті на 

2018 рік коштів (орієнтовно в сумі 180 тис. грн) для висвітлення роботи ради та життя 

міста. 

СЛУХАЛИ: 

11. Про звернення Бурштинської міської ради щодо негайного припинення 

політичних репресій проти суспільно-громадських діячів та активістів. ( 

Проект№817) 

ДОПОВІДАВ:  

 Р.О.Джура – міський голова, яка ознайомила із текстом звернення, проектом 

рішення, рекомендаціями постійних депутатських комісій. 

                     Голосували за проект рішення № 817. 

( Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»             -  12 

 «проти»      -   1 

 «утрим.»     -  4 

        Проект депутатами відхилено, оскільки не отримав необхідної більшості голосів 

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

В.С.Іванюк – депутат міської ради,  про нівелювання закону даним зверненням. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із заявою депутата міської ради 

В.В.Бублінського (заява додається). 

СЛУХАЛИ: 

12. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для обслуговування будівлі автостанції (автопавільйону), з 

послідуючим заключенням договору оренди. (Проект №821) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології: 

1.Назву документа викласти в редакції: «Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) для обслуговування будівлі автостанції (автопавільйону) 

з послідуючим  заключенням договору оренди». 

2.В пункті 1  проекту рішення внести зміни : «виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)», «площею 0,0150 га». 

 3.Пункт 2 проекту рішення викласти в редакції: « Розроблену та погоджену у 

встановленому порядку технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради». 

Голосували за прийняття проекту рішення 09/39 -17 за основу. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  17 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    - 0 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 09/39-17 прийняти за основу. 

 

              Голосували за : 

1.Назву документа викласти в редакції: «Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) для обслуговування будівлі автостанції (автопавільйону) 

з послідуючим  заключенням договору оренди». 
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2.В пункті 1  проекту рішення внести зміни : «виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)», «площею 0,0150 га». 

 3.Пункт 2 проекту рішення викласти в редакції: «Розроблену та погоджену у 

встановленому порядку технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради». 

                         (Результати поіменного голосування додаються): 

    «за»            - 17 

  «проти»     -  0 

  «утрим.»    - 0 

        Голосували за прийняття рішення № 09/39-17 в цілому. 

                                                (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                        «за»          -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  09/39-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 

13. Про затвердження  технічної документації із землеустроющодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянкив натурі ( на місцевості) фізична особа-

підприємець Ліуш О.І. по вул. Калуська б/н, в м. Бурштин  з послідуючим 

укладанням договору оренди. (Проект №822) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Є.Василик – депутат міської ради,  про рішення міської ради від 29.06.2017 

№38/34 – 17 ( додається), про ухвалу господарського суду Івано-Франківської області від 

07.12.2010 справа № 9/103 (додається). 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про сплату підприємцем орендної 

плати без продовженого договору оренди. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про законність земельної ділянки виділеної 

підприємцю. 
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 І.З.Карвацький  – депутат міської ради, про присвоєння кадастрового номера 

даній земельній ділянці; про проблеми із спорудою розташованою на даній земельній 

ділянці та умови на продовження договору оренди на тимчасову споруду. 

                                        Голосували за проект рішення № 822. 

( Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»             -  11 

 «проти»      -   2 

 «утрим.»     -  4 

        Проект депутатами відхилено, оскільки не отримав необхідної більшості голосів 

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

СЛУХАЛИ: 

14. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) межземельних ділянок в натурі (на місцевості) 

дляведення особистого селянського господарства  з передачею у власність. 

(Проект №823) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології. 

                  Голосували за прийняття рішення № 10/39-17 в цілому. 

                                                (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                        «за»          -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  10/39-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 

15. Про надання дозволу на складання проекту землеустроющодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування нежитлової будівлі 

магазину, з  послідуючим заключенням договору оренди земельної ділянки. 

(Проект №824) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології. 

                  Голосували за прийняття рішення № 11/39-17 в цілому. 
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                                                (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                        «за»          -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  11/39-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 

16. 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 №825) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології. 

                  Голосували за прийняття рішення № 12/39-17 в цілому. 

                                                (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                        «за»          -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  12/39-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 

17. 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 №826) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології. 

                  Голосували за прийняття рішення № 13/39-17 в цілому. 

                                                (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                        «за»          -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  13/39-17  в цілому (рішення  додається). 
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СЛУХАЛИ: 

18. Про надання дозволу на складання проектувідведення земельної ділянки  для 

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність. (Проект №827) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології. 

                  Голосували за прийняття рішення № 14/39-17 в цілому. 

                                                (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                        «за»          -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  14/39-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 

19. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

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

ведення садівництва. (Проект №828) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології. 

                  Голосували за прийняття рішення № 15/39-17 в цілому. 

                                                (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                        «за»          -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  15/39-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 

20. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) межземельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність. (Проект №829) 

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології. 

                  Голосували за прийняття рішення № 16/39-17 в цілому. 

                                                (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                        «за»          -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  16/39-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 

21. Про внесення в список черговості на виділення земельної ділянкидля 

будівництва індивідуальних гаражів. (Проект №830) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології. 

                  Голосували за прийняття рішення № 17/39-17 в цілому. 

                                                (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                        «за»          -  16 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  17/39-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилогобудинку, господарських будівель і 

споруд (присадибнаділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу 

міської ради. (Проект №831) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології. 

                  Голосували за прийняття рішення № 18/39-17 в цілому. 

                                                (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                        «за»          -  16 
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                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  18/39-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 

23. Про затвердження технічної документації із землеустроющодо встановлення 

(відновлення) меж  земельноїділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність. (Проект №832) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології. 

                  Голосували за прийняття рішення № 19/39-17 в цілому. 

                                                (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                        «за»          -  16 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  19/39-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилогобудинку, господарських будівель і 

споруд (присадибнаділянка) з передачею у приватну власність. (Проект №833) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології. 

                  Голосували за прийняття рішення № 20/39-17 в цілому. 

                                                (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                        «за»          -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  20/39-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарствау спільну сумісну власність. 

(Проект №834) 
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ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології. 

                  Голосували за прийняття рішення № 21/39-17 в цілому. 

                                                (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                        «за»          -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  21/39-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 

26. Про затвердження стартової плати за користуванняземельними ділянками, 

право оренди яких підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних 

торгах) в м. Бурштин та с. Вигівка. (Проект №835) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології. 

Примітка. Депутат міської ради В.В.Бублінський присутній на пленарному засіданні. 

 

                  Голосували за прийняття рішення № 22/39-17 в цілому. 

                                                (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                        «за»          -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  22/39-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 

27. Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок,  право оренди яких підлягає продажу на конкурентних 

засадах (земельних торгах). (Проект №836) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології. 
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ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради,  про наявність тимчасового об’єкта на земельній 

ділянці по вул.Січових стрільців (район Укртелекому). 

 І.В.Прокопів – депутат міської ради, з пропозицією відмовити у задоволенні 

проекту рішення в частині на земельну ділянку по вул.Січових стрільців (район 

Укртелекому). 

                    Голосували за проект рішення № 836. 

( Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»             -  12 

 «проти»      -   0 

 «утрим.»     -  6 

        Проект депутатами відхилено, оскільки не отримав необхідної більшості голосів 

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

 

СЛУХАЛИ: 

28. Відповіді на депутатські запити: 

- рішення міської ради від 07.11.2017 № 25.03/37-17 «Про депутатський запит  

І.В.Прокопіва». 

ДОПОВІДАВ: 

          Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із відповіддю від 13.11.2017                     

№ 2206/02-20, яка надана міським головою Р.Джурою (текст відповіді додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про зняття даного запиту з контролю. 

 

                  Голосували за прийняття рішення № 23/39-17 в цілому. 

                                                (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                        «за»          -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 23/39-17 в цілому (рішення  додається). 
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СЛУХАЛИ: 

29. Депутатські запити.( Не було).   

СЛУХАЛИ: 

30. Різне.  

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар ради, ознайомив присутніх з текстом звернення від 

депутатського корпусу по питанню  державного бюджету 2018 року (текст звернення 

додається), запропонував після ознайомлення з текстом внести певні корективи та 

підписати усім присутнім складом депутатського корпусу. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, запропонувала звернутись і до Президента 

України. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, підтримав пропозицію Л.Р.Івасюк. 

І.М.Мазур – депутат міської ради, висловила подяку секретарю ради за підготовку 

звернення і колегам, які взяли участь у нещодавній зустрічі з освітянами міста, а також 

директору В.І.Марчуку та  працівникам КП «Житловик» за виконані ремонтні роботи по 

вул. Коновальця. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, запропонував звернутися до Івано-

Франківської ОДА та Івано-Франківської обласної ради для підтримки даного звернення. 

Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради, про звернення ( вхідні від 27.11.2017                      

№ 3197/02 – 20, від 27.11.2017 № 3198/02 – 20, від 27.11.2017 № 3199/02 – 20). 

І.О.Дулик – депутат міської ради, попросив надати інформацію стосовно якості 

гарячої води в місті Бурштин. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, чи зроблено перерахунок КП «Житловик» щодо 

оплати за споживання неякісної гарячої води. 

Р.О.Джура – міський голова, надала роз’яснення про ситуацію, що склалася з 

гарячою водою в місті; станція нараховує КП «Житловик» рахунки в стандартному 

режимі; про неполадки з насосами на станції. 

В.Л.Рик – депутат міської ради, зазначив, що йому невідомо про перепади тиску 

води та неполадки з насосами на станції.  

О.Т.Драбчук – депутат міської ради, запросив присутніх на відкриття дитячого 

майданчика 25.11.2017 року о 14:00 год.  

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про надання роз’яснення юридичним 

відділлом щодо розірвання договору по будинку 20 вул. Січових стрільців. 

Р.О.Джура – міський голова, запропонувала першочергово надати слово 

працівникам басейну. 
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І.Я.Дашевич – депутат міської ради, про пробні питання товариства рибалок-

аматорів, та зустріч, яка відбулась напередодні. 

Р.О.Джура – міський голова, запропонувала підготувати текст звернення. 

В.Васютин – представник профкому ДТЕК Бурштинської ТЕС, про ситуацію, що 

склалася навколо комбінату спортивних споруд і басейну; про неправомірну діяльність 

ДТЕК Бурштинська ТЕС; зазначив, що АМЕР не є прибутковою організацією і тому не 

може здійснювати господарську діяльність, запропонував депутатам створити робочу 

групу для вирішення даного питання та зазначив, що єдиний правильний вихід – це 

залишити дані установи в структурі профкому ДТЕК Бурштинська ТЕС відповідно до 

колективного договору. 

В.Є.Василик – депутат міської ради, зазначив про відсутність партнерських 

відносин з боку ДТЕК Бурштинська ТЕС. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, виступила на підтримку працівників басейну та 

комбінату спортивних споруд, а також зазначила, що КП «Житловик», як засновник, є 

збитковою організацією, тому не може сплачувати заробітну плату працівникам 

спорткомплексу, тому запропонувала змінити засновника та внести зміни у статут АМЕР. 

Л.Горбата – працівник комбінату спортивних споруд, звернулась до депутатського 

корпусу за допомогою та сприянням у вирішенні даного питання. 

Р.О.Джура – міський голова, наголосила, що без згоди працівників басейну та 

спорткомплексу документи не будуть підписані; про невдалу зустріч з в.о. директора 

Денисом Шмигалем; запропонувала, щоб КП «Житловик» вийшло із засновників, а 

натомість зайшла профспілкова організація ДТЕК Бурштинської ТЕС; про незаконну 

процедуру переводу працівників КСС у штат АМЕР; запропонувала звернутись за 

допомогою до політичних сил. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, підтримала пропозицію міського голови 

звернутись до політичних сил та запропонувала працівникам в найкоротший термін 

зустрітись з очільниками політичних сил міста. 

І.М.Мазур – депутат міської ради,зазначила про важливість наявності в місті 

оздоровчих структур; підтримала пропозицію Л.Р.Івасюк  щодо проведення зустрічі. 

В.Васютин – представник профкому ДТЕК Бурштинської ТЕС, зазначив, що про 

дану ситуацію було відомо давно, однак депутатським корпусом не було нічого не було 

зроблено. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, дане питання вперше піднято на засіданні сесії 

та додала, що депутатський корпус прийматиме активну участь в захисті інтересів 

працівників. 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про необхідність досконалого вивчення статуту 

АМЕР. 
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І.О.Дулик – депутат міської ради, про те, що статут АМЕР було затверджено на 

сесії; зазначив, що дана структура була створена виключно для залучення інвестицій в 

місто. 

Р.О.Джура – міський голова, зазначила, що на електронні пошти депутатів близько 

2-х місяців тому організаційним відділом Бурштинської міської ради було розіслано 

статут АМЕР, запропонувала у понеділок 27.11.17 провести зустріч колективу комбінату 

спортивних споруд з  очільниками політичних сил міста. 

 

 

 

           Міський голова                                                               Роксолана Джура 

 


