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   Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

сорок другої сесії міської ради сьомого скликання 

Від  20 грудня 2017 року м. Бурштин 

Початок: 09:00 

Закінчення: 14:10 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       22 депутати  міської ради (список додається). 

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

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

А.І.Федорняк). 

СЛУХАЛИ:  

           Про порядок денний сорок другої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект №844) 

2. Про міський бюджет на 2018 рік. (Проект №867) 

Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 

3. Про оплату праці міського голови, заступників міського голови, секретаря ради та 

керуючого справами виконкому. (Проект №876) 

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

4. Про затвердження Програми фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області на 2018 рік. (Проект №873) 

Доповідач: І.Я.Рибчук – головний спеціаліст відділу економіки та промисловості 

5. Про затвердження штатної чисельності та структури відділу соціального захисту 

населення (з статусом юридичної особи) Бурштинської міської ради» в новій редакції. 

(Проект №872) 

6. Програму соціальної підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій 

громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, 

військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, учасників бойових дій, осіб 

які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для 
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захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших 

громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в Антитерористичній операції в 

районах її проведення на 2018-2020 роки. ( Проект№854) 

7. Програма  соціального захисту населення міста Бурштин та села Вигівка на 2018-2020 

роки. (Проект№855) 

8. Міська цільова Програма підтримки громадських організацій на 2018-2020 роки. (Проект 

№856) 

Доповідач: С.Б.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення 

9. Про затвердження Програми розвитку освіти міста Бурштина та села Вигівки на 2018 рік. 

(Проект № 843) 

Доповідач:  І. С.Томин – начальник відділу освіти і науки 

10. Про затвердження Програми залучення інвестицій в економіку м. Бурштина на 2018-2020 

роки. (Проект №874) 

Доповідач:  Я.С.Штогрин – головний спеціаліст з міжнародної співпраці та 

інвестиційної діяльності 

11. Про затвердження Інвестиційної програми КП «Житловик» у сфері водопостачання та  

водовідведення на 2018 рік. (Проект №871) 

Доповідач:В.І.Марчук – директор КП «Житловик» 

12. Про затвердження Міської цільової програми «Фінансова підтримка КП «Капітальне 

будівництво Бурштинської міської ради»» на період з 01.01.2018 р. по                               

31.12.2018 р.(Проект №875) 

Доповідач:  І.М.Туз – директор КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської 

ради» 

13. Про розроблення детальних планів територій в м.Бурштин.(Проект №879) 

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

14. Про  прийняття об’єктів у власність громади м. Бурштин та с. Вигівка та зарахування в 

якості пайового внеску замовника будівництва ПП Футерка В.М.(Проект №880) 

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

15. Про безоплатну передачу основних засобів (мотопомпи) на баланс КП «Житловик». 

(Проект №846) 

Доповідач:  Л.Г.Мовчан – головний спеціаліст бухгалтерської служби 

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

у 2017-2018 рр. (Проект № 847) 

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

безоплатне користування (позичку) у 2017-2018 роках. (Проект№848) 
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18. Про передачу в безоплатне користування (позичку) нежитлових приміщень в будівлі 

міської пральні по вул. Р. Шухевича, 5а. (Проект №849) 

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

19. Про План природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2018 рік. (Проект №850) 

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

20. Про розроблення детального плану території для будівництва багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Шухевича б/н,м. Бурштин. (Проект №853) 

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

Земельні питання 

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

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства  з передачею у власність. (Проект №857) 

22. Про розірвання договору оренди земельної  ділянки  громадянина Бронецького Ігоря 

Михайловича. (Проект №858) 

23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність із земель запасу міської 

ради. (Проект №859) 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачею у приватну власність. (Проект №860) 

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у власність. (Проект №861) 

26. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність із земель запасу міської ради. 

(Проект №862) 

27. Про вилучення земельної ділянки із користування гр. Чорній К.І. та переведення її в землі 

запасу міської ради. (Проект №863) 

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

селянського господарства з передачею у приватну власність. (Проект №864) 

29. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок. (Проект 

№865) 
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30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

(Проект №866) 

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

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

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність. (Проект №868) 

32. Про  зменшення коефіцієнту ставки орендної плати за орендовану земельну ділянку для 

розширення та реконструкції кафе-бару «Корсар» від нормативно-грошової оцінки 

земельної ділянки. (Проект №869) 

33. Про надання попереднього погодження громадянам  Бронецькому Ігорю Михайловичу, 

Шершакову Дмитру Володимировичу на продаж земельних ділянок для обслуговування  

торгового магазину в м. Бурштин. (Проект №870) 

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). (Проект 

№877) 

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

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

торгах). (Проект №878) 

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

36. Відповіді на депутатські запити. 

37. Депутатські запити. 

38. Різне. 

Запропонувала внести до  порядку денного зміни : 

           Зняти з обговорення  п.35 «Про надання дозволу на складання проектів землеустрою 

щодо відведення земельних  ділянок,  право оренди яких підлягає продажу на конкурентних 

засадах (земельних торгах)» (Проект №878) на підставі доповідної записки від 18.12.2017 № 

23  начальника земельно – екологічного відділу В.М.Копаниці (доповідна записка додається). 

Голосували про прийняття проекту порядку  денного за основу. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  23 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 



 5 

ВИРІШИЛИ: проект  порядку  денного прийняти за основу. 

Голосували про внесення зміни до  порядку денного: 

         Зняти з обговорення  п.35 «Про надання дозволу на складання проектів землеустрою 

щодо відведення земельних  ділянок,  право оренди яких підлягає продажу на конкурентних 

засадах (земельних торгах)» (Проект №878). 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»           -  22 

   «проти»     -   0 

   «утрим.»   -   0 

ВИРІШИЛИ: внести до  порядку денного зміни. 

Голосували про порядок денний 42 сесії в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  22 

      «проти»      -  0 

«утрим.»    -  0 

 

ВИРІШИЛИ:  

    Затвердити порядок денний сорок  другої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання: 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект №844) 

2. Про міський бюджет на 2018 рік. (Проект №867) 

         Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 

3. Про оплату праці міського голови, заступників міського голови, секретаря ради та 

керуючого справами виконкому. (Проект №876) 

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

4. Про затвердження Програми фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області на 2018 рік. (Проект №873) 

Доповідач: І.Я.Рибчук – головний спеціаліст відділу економіки та промисловості 

5. Про затвердження штатної чисельності та структури відділу соціального захисту 

населення (з статусом юридичної особи) Бурштинської міської ради» в новій редакції. 

(Проект №872) 
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6. Програму соціальної підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій 

громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, 

військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, учасників бойових дій, осіб 

які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для 

захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших 

громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в Антитерористичній операції в 

районах її проведення на 2018-2020 роки. (Проект№854) 

7. Програма  соціального захисту населення міста Бурштин та села Вигівка на 2018-2020 

роки. (Проект№855) 

8. Міська цільова Програма підтримки громадських організацій на 2018-2020 роки.   

(Проект №856) 

Доповідач: С.Б.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення 

9. Про затвердження Програми розвитку освіти міста Бурштина та села Вигівки на 2018 

рік.( Проект № 843) 

Доповідач:  І. С.Томин – начальник відділу освіти і науки 

10. Про затвердження Програми залучення інвестицій в економіку м. Бурштина на 2018-2020 

роки. (Проект №874) 

Доповідач: Я.С.Штогрин – головний спеціаліст з міжнародної співпраці та 

інвестиційної діяльності 

11. Про затвердження Інвестиційної програми КП «Житловик» у сфері водопостачання та  

водовідведення на 2018 рік. (Проект №871) 

Доповідач:В.І.Марчук – директор КП «Житловик» 

12. Про затвердження Міської цільової програми «Фінансова підтримка КП «Капітальне 

будівництво Бурштинської міської ради»» на період з 01.01.2018 р. по                               

31.12.2018 р.(Проект №875) 

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

13. Про розроблення детальних планів територій в м.Бурштин.(Проект №879) 

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

14. Про  прийняття об’єктів у власність громади м. Бурштин та с. Вигівка та зарахування в 

якості пайового внеску замовника будівництва ПП Футерка В.М.(Проект №880) 

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

15. Про безоплатну передачу основних засобів (мотопомпи) на баланс КП «Житловик». 

(Проект №846) 

Доповідач:  В.Р.Гулик – перший заступник міського голови  
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16. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають наданню в 

оренду у 2017-2018 рр. (Проект № 847) 

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

безоплатне користування (позичку) у 2017-2018 роках. (Проект№848) 

18. Про передачу в безоплатне користування (позичку) нежитлових приміщень в будівлі 

міської пральні по вул. Р. Шухевича, 5а. (Проект №849) 

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

19. Про План природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2018 рік. (Проект №850) 

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

20. Про розроблення детального плану території для будівництва багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Шухевича б/н,м. Бурштин. (Проект №853) 

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

Земельні питання 

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

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства  з передачею у власність. (Проект №857) 

22. Про розірвання договору оренди земельної  ділянки  громадянина Бронецького Ігоря 

Михайловича. (Проект №858) 

23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність із земель запасу міської 

ради. (Проект №859) 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачею у приватну власність. (Проект №860) 

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у власність. (Проект №861) 

26. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність із земель запасу міської ради. 

(Проект №862) 

27. Про вилучення земельної ділянки із користування гр. Чорній К.І. та переведення її в землі 

запасу міської ради. (Проект №863) 



 8 

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

селянського господарства з передачею у приватну власність. (Проект №864) 

29. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок. (Проект 

№865) 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

(Проект №866) 

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

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

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність. (Проект №868) 

32. Про  зменшення коефіцієнту ставки орендної плати за орендовану земельну ділянку для 

розширення та реконструкції кафе-бару «Корсар» від нормативно-грошової оцінки 

земельної ділянки. (Проект №869) 

33. Про надання попереднього погодження громадянам  Бронецькому Ігорю Михайловичу, 

Шершакову Дмитру Володимировичу на продаж земельних ділянок для обслуговування  

торгового магазину в м. Бурштин. (Проект №870) 

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).(Проект 

№877) 

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

35. Відповіді на депутатські запити. 

36. Депутатські запити. 

37. Різне. 

СЛУХАЛИ: 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект №844)   

ДОПОВІДАВ:  

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

та рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань бюджету та економічного розвитку:  

Іншу субвенцію з Насташинського сільського бюджету на фінансування послуги з 

перевезення дітей до Насташинської ЗОШ І-ІІ ст. з Куничі до с Насташине, які знаходяться 
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на території Насташинської сільської ради в сумі 5500,0 грн та спрямувати відділу освіти і 

науки за КПКВКМБ 1011210 «Утримання інших закладів освіти» - +5500,0 грн.  

2. Збільшити обсяг субвенції: 

2.1. З державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій 

населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких побутових відходів 

у сумі 2497500,00 грн. та спрямувати відділу соціального захисту населення 

КПКВКМБ 1513011  «Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 

чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, 

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 

померлих (загиблих) осіб,» 332896,70 грн. 

КПКВКМБ 1513012  «Надання ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх 

справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам 

Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, 

ветеранам Державної служби»  30321,74 грн. 

КПКВКМБ 1513013 «Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, 

смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги»  

103035,22 грн. 

КПКВКМБ 1513014   «Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, 

передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», 

громадянам, передбаченим пунктом «ї» частини першої статті 77 «Основ законодавства про 

охорону здоров`я»  603,51 грн. 

КПКВКМБ 1513015  «Надання пільг багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги»   

- 93897,40 грн. 

КПКВКМБ 1513016 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг»   + 1936745,43 грн. 

2.2. Іншої субвенції з Івано-Франківського обласного бюджету  на додаткову виплату 

бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного 
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суверенітету на Сході України в сумі 500,0грн. та спрямувати відділу соціального захисту 

населення на КПКВКМБ 1518600 «Інші видатки» +500,0 грн. 

3.Зменшити обсяг субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам: 

3.1. На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, 

дітям інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги за догляд за інвалідом І-

ІІ групи внаслідок психічного розладу в сумі 3136600,00 грн. та по відділу соціального 

захисту населення за наступними кодами: 

КПКВКМБ 1513043 «Надання допомоги при народженні дитини»-2662089,87грн. 

КПКВКМБ 1513044 «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 

піклування»-28444,24грн. 

КПКВКМБ 1513047 «Надання допомоги при усиновленні дитини»-3840,0грн. 

КПКВКМБ 1513048 «Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям»-

429910,15грн. 

КПКВКМБ 1513049 «Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам»-315,74грн. 

КПКВКМБ 1513080 «Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 

психічного розладу»-12000,0грн. 

3.2. На надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого 

пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 7315,11 грн. та по соціальному захисту 

населення за кодами: 

 КПКВКМБ 1513021 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які 

мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих -

2915,11грн. 

КПКВКМБ1513026 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу»-4400грн. 

4.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету: 

4.1. Відділ соціального захисту населення 
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КПКВКМБ 1513041 «Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами»-34955,19грн. 

КПКВКМБ 1513042 «Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку»  

-27773,45грн. 

КПКВКМБ 1513045 «Надання допомоги на дітей одиноким матерям»+34955,19грн. 

КПКВКМБ 1513049 «Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам»+27773,45грн. 

4.1. Міська рада  

Зменшити призначення за: 

КПКВКМБ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад» -10000,0 грн. (Заправка катріджів та ремонт 

комп’ютерної техніки) 

Направити:  

КПКВКМБ 116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»+10000,0 грн. (придбання ялинки та 

новорічних прикрас) 

Зменшити призначення по Програмі містобудівного кадастру та створення служби 

містобудівного кадастру на території Бурштинської міської ради на 2015-2020рр. пункт 

консультативні послуги з програмного забезпечення (супровід програмно-технічного, 

інформаційного і картографічного забезпечення містобудівного кадастру)-12000,0грн. 

Програма ЦНАП-8600,0грн 

За КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки»-20600,0грн. 

КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст,сіл,селищ»-6600,00грн. 

За КПКВКМБ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад»+21200,0грн. 

4.2. Відділ культури 

КПКВКМБ 2414060  «Бібліотеки»-17129,0грн. 
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КПКВКМБ 2414070 «Музеї і виставки»+894,53грн. 

КПКВКМБ 2414090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»-

1210,18грн. 

КПКВКМБ 2414100 «Школи естетичного виховання дітей»+11715,33грн. 

КПКВКМБ 2410180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 

селах»-887,48грн. 

КПКВКМБ 2414200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»+967,80грн. 

КПКВКМБ 2414030 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та 

заходи»+5649,0 грн. 

КПКВКМБ 2418600 «Інші видатки»+6000,0 для фінансування програми фінансової 

підтримки культурно-просвітницького товариства «Дзвін» на 2017 рік 

4.3.Відділ  освіти 

КПКВКМБ 1010180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 

селах»-1100,0грн. 

КПКВКМБ 1011010 «Дошкільна освіта» -6440,0грн. 

КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»-13494,20грн. 

КПКВКМБ 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи 

в галузі освіти» +10085,0грн. 

КПКВКМБ 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку»+10700,0грн. 

КПКВКМБ 1011200 «Здійснення централізованого господарського обслуговування»  

+4000,0грн. 

КПКВКМБ 1011210 «Утримання інших закладів освіти»-498,0грн. 

КПКВКМБ 1011220 «Інші освітні програми»-3252,80грн. 

4.4.КО «Бурштинська центральна міська лікарня» 
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КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»+48186,12грн. 

КПКВКМБ 0122150 «Первинна медико-санітарна  допомога»-11224,18грн. 

КПКВКМБ 0122200 «Служба технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, 

централізовані бухгалтерії»-31961,94грн. 

КПКВКМБ 0122213 «Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфкції/СНІДу»-

5000,0грн. 

5.Внести зміни в рішення міської ради : 

5.1. від 31 липня 2017року  №01/35-17 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 

року» п.2.1.: 

Слова «співфінансування роботи по облаштуванню дитячого майданчика по вул. Січових 

стрільців  5000,0 грн.» викласти в такій редакції «придбання матеріалів для  облаштування 

дитячого майданчика по вул. Січових стрільців  +5000,0грн.» 

5.2. Від 7 листопада 2017 року №01/38-17 «Про внесення змін до міського бюджету» п.2.1.: 

Слова «поточний ремонт приміщення вул. Шухевича,5   2900,0 грн.» викласти в такій 

редакції «придбання господарських товарів для проведення поточного ремонту приміщення 

по вул. Шухевича ,5 +2900,0грн» 

 6. Головним розпорядникам коштів розробити та подати до 01.02.2018 року для 

затвердження на  сесії міської ради «План заходів щодо оптимізації видатків на 2018 рік (в 

т.ч. в частині медичної та освітньої субвенцій)», який має включати заходи  раціонального 

використання, жорсткої економії бюджетних коштів.  

 7. Щомісячно, на черговій сесії міської ради затверджувати звіт про дотримання плану 

заходів. У випадку не затвердження  плану заходів і звіту сесією міської ради рекомендувати 

міському голові розірвати трудові відносини з відповідальною особою. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про відсутність фінансування робіт  по 

депутатських зверненнях; про блокування бухгалтерією міської ради використання коштів 

депутатського фонду. 

Голосували про прийняття проекту рішення 01/42 -17 за основу. 
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(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  21 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»   -  2 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 01/42-17 прийняти за основу. 

Голосували за зміни до проекту рішення 01/42 -17. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  21 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  2 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

Іншу субвенцію з Насташинського сільського бюджету на фінансування послуги з 

перевезення дітей до Насташинської ЗОШ І-ІІ ст. з с.Куничі до с.Насташине, які знаходяться 

на території Насташинської сільської ради в сумі 5500,0 грн та спрямувати відділу освіти і 

науки за КПКВКМБ 1011210 «Утримання інших закладів освіти» - +5500,0 грн.  

2. Збільшити обсяг субвенції: 

2.1.З державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій 

населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких побутових відходів 

у сумі 2497500,00 грн. та спрямувати відділу соціального захисту населення 

КПКВКМБ 1513011  «Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 

чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, 

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 

померлих (загиблих) осіб,» 332896,70 грн. 

КПКВКМБ 1513012  «Надання ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх 

справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам 

Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, 

ветеранам Державної служби»  30321,74 грн. 

КПКВКМБ 1513013 «Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, 

смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги»  

103035,22 грн. 
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КПКВКМБ 1513014   «Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, 

передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», 

громадянам, передбаченим пунктом «ї» частини першої статті 77 «Основ законодавства про 

охорону здоров`я»  603,51 грн. 

КПКВКМБ 1513015  «Надання пільг багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги»   

- 93897,40 грн. 

КПКВКМБ 1513016 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг»   + 1936745,43 грн. 

2.2. Іншої субвенції з Івано-Франківського обласного бюджету  на додаткову виплату 

бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного 

суверенітету на Сході України в сумі 500,0 грн. та спрямувати відділу соціального захисту 

населення на КПКВКМБ 1518600 «Інші видатки» +500,0 грн. 

3.Зменшити обсяг субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам: 

3.1. На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, 

дітям інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги за догляд за інвалідом І-

ІІ групи внаслідок психічного розладу в сумі 3136600,00 грн. та по відділу соціального 

захисту населення за наступними кодами: 

КПКВКМБ 1513043 «Надання допомоги при народженні дитини»-2662089,87грн. 

КПКВКМБ 1513044 «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 

піклування»-28444,24грн. 

КПКВКМБ 1513047 «Надання допомоги при усиновленні дитини»-3840,0грн. 

КПКВКМБ 1513048 «Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям»-

429910,15грн. 

КПКВКМБ 1513049 «Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам»-315,74грн. 

КПКВКМБ 1513080 «Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 

психічного розладу»-12000,0грн. 
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3.2.На надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого 

пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 7315,11 грн. та по соціальному захисту 

населення за кодами: 

 КПКВКМБ 1513021 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які 

мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих -

2915,11 грн. 

КПКВКМБ1513026 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу»-4400 грн. 

4.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету: 

4.1. Відділ соціального захисту населення 

КПКВКМБ 1513041 «Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами»-34955,19грн. 

КПКВКМБ 1513042 «Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку»  

-27773,45грн. 

КПКВКМБ 1513045 «Надання допомоги на дітей одиноким матерям»+34955,19грн. 

КПКВКМБ 1513049 «Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам»+27773,45грн. 

4.1. Міська рада  

Зменшити призначення за: 

КПКВКМБ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад» -10000,0 грн. (Заправка катріджів та ремонт 

комп’ютерної техніки) 

Направити:  

КПКВКМБ 116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»+10000,0 грн. (придбання ялинки та 

новорічних прикрас) 

Зменшити призначення по Програмі містобудівного кадастру та створення служби 

містобудівного кадастру на території Бурштинської міської ради на 2015-2020рр. пункт 
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консультативні послуги з програмного забезпечення (супровід програмно-

технічного,інформаційного і картографічного забезпечення містобудівного кадастру)-

12000,0грн. 

Програма ЦНАП-8600,0грн 

За КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки»-20600,0грн. 

КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»-6600,00грн. 

За КПКВКМБ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад»+21200,0грн. 

4.2. Відділ культури 

КПКВКМБ 2414060  «Бібліотеки»-17129,0грн. 

КПКВКМБ 2414070 «Музеї і виставки»+894,53грн. 

КПКВКМБ 2414090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»-

1210,18грн. 

КПКВКМБ 2414100 «Школи естетичного виховання дітей»+11715,33грн. 

КПКВКМБ 2410180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 

селах»-887,48грн. 

КПКВКМБ 2414200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»+967,80грн. 

КПКВКМБ 2414030 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та 

заходи»+5649,0 грн. 

КПКВКМБ 2418600 «Інші видатки» +6000,0 для фінансування програми фінансової 

підтримки культурно-просвітницького товариства «Дзвін» на 2017 рік 

4.3. Відділ  освіти 

КПКВКМБ 1010180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 

селах»-1100,0грн. 

КПКВКМБ 1011010 «Дошкільна освіта» -6440,0грн. 
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КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»-13494,20 грн. 

КПКВКМБ 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи 

в галузі освіти» +10085,0 грн. 

КПКВКМБ 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку»+10700,0 грн. 

КПКВКМБ 1011200 «Здійснення централізованого господарського обслуговування»  +4000,0 

грн. 

КПКВКМБ 1011210 «Утримання інших закладів освіти»-498,0 грн. 

КПКВКМБ 1011220 «Інші освітні програми»-3252,80 грн. 

4.4. КО «Бурштинська центральна міська лікарня» 

КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»+48186,12грн. 

КПКВКМБ 0122150 «Первинна медико-санітарна  допомога»-11224,18грн. 

КПКВКМБ 0122200 «Служба технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, 

централізовані бухгалтерії»-31961,94грн. 

КПКВКМБ 0122213 «Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфкції/СНІДу»-

5000,0грн. 

5.Внести зміни в рішення міської ради : 

5.1. від 31 липня 2017року  №01/35-17 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 

року» п.2.1.: 

Слова «співфінансування роботи по облаштуванню дитячого майданчика по вул. Січових 

стрільців  5000,0 грн» викласти в такій редакції «придбання матеріалів для  облаштування 

дитячого майданчика по вул. Січових стрільців  +5000,0 грн.» 

5.2. Від 7 листопада 2017 року №01/38-17 «Про внесення змін до міського бюджету» п.2.1.: 

Слова «поточний ремонт приміщення вул. Шухевича,5   2900,0 грн» викласти в такій 

редакції «придбання господарських товарів для проведення поточного ремонту приміщення 

по вул. Шухевича,5 +2900,0 грн» 
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 6. Головним розпорядникам коштів розробити та подати до 01.02.2018 року  для 

затвердження на  сесії міської ради «План заходів щодо оптимізації видатків на 2018 рік (в 

т.ч. в частині медичної та освітньої субвенцій)», який має включати заходи  раціонального 

використання, жорсткої економії бюджетних коштів.  

 7. Щомісячно, на черговій сесії міської ради затверджувати звіт про дотримання плану 

заходів. У випадку не затвердження  плану заходів і звіту сесією міської ради рекомендувати 

міському голові розірвати трудові відносини з відповідальною особою. 

Голосували про прийняття рішення № 01/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  2 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення  01/42-17  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

2. Про міський бюджет на 2018 рік. (Проект №867) 

ДОПОВІДАВ:  

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

бюджетом міста на 2018 рік, рішенням виконавчого комітету від 19.12.2017 № 256 «Про 

проект «Про міський бюджет на 2018 рік»», рекомендацією до проекту рішення комісії з 

питань бюджету та економічного розвитку. 

п.1 Визначити на 2018 рік: 

- доходи міського бюджету у сумі 133 453 600 грн., в тому числі доходи загального 

фонду міського бюджету 131 362 000 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 

2091600 грн., у тому числі бюджету розвитку 107 200 грн. згідно з додатком №1 до цього 

рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 133 453 600 грн., в тому числі видатки загального 

фонду міського бюджету 131 362 000 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 2 

091 600 грн.; 

п.2 Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського 

бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому 
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числі по загальному фонду 131 362 000 грн. та спеціальному фонду 2 091 600 грн. згідно з 

додатком №2 до цього рішення. 

п.4 Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №3 до цього 

рішення. 

п.7 Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за 

рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №4 до цього рішення.  

п.8 Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих 

(регіональних) програм в сумі 3 239 744 грн. згідно з додатком №5 до цього рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

            І.В.Прокопів  – депутат міської ради, про відсутність бюджету розвитку; про  

підтримку фракцією ВО «Батьківщтна» прийняття міського бюджету на 2018 рік; про 

величину бюджету у 2015, 2016, 2017 роках.                                             

            Р.О.Джура – міський голова, про забезпечення бюджетів попередніх років;  про 

забезпечення бюджету 2018 року. 

Голосували про прийняття проекту рішення 02/42 -17 за основу. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»   -  3 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 02/42-17 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення 02/42 -17. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  19 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  4 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

п.1 Визначити на 2018 рік: 

- доходи міського бюджету у сумі 133 453 600 грн., в тому числі доходи загального 

фонду міського бюджету 131 362 000 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 2 

091 600грн., у тому числі бюджету розвитку 107 200 грн. згідно з додатком №1 до цього 

рішення; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
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- видатки міського бюджету у сумі 133 453 600 грн., в тому числі видатки 

загального фонду міського бюджету 131 362 000 грн., видатки спеціального фонду міського 

бюджету 2 091 600 грн.; 

п.2 Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського 

бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому 

числі по загальному фонду 131 362 000 грн. та спеціальному фонду 2 091 600 грн. згідно з 

додатком №2 до цього рішення. 

п.4 Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №3 до цього 

рішення. 

п.7 Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за 

рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №4 до цього рішення.  

п.8.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих 

(регіональних) програм в сумі 3 239 744 грн. згідно з додатком №5 до цього рішення. 

Голосували за прийняття рішення № 02/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  4 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  02/42-17  в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, про позицію депутатів до прийняття бюджету 2018 року. 

А.С.Іваськів – депутат Івано – Франківської обласної ради, про проблеми бюджету 

міст обласного значення із населенням меншим 50 тис. чоловік; про обласний бюджет на 

2018 рік.  

І.О.Дулик – депутат міської ради, про порушення регламенту щодо виступу депутата 

обласної ради;  несправедливий розподіл коштів в бюджеті міста на 2018 рік. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про підготовку проекту бюджетуна 2018 рік, про 

виконання реформ; про депутатський фонд на 2018 рік; запропонувала звернутися до 

депутата ВР України М.Довбенка у сприянні у вирішенні питань міста. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про звернення до депутата ВР України 

М.Довбенка, його помічника Г.Г.Калабанька та ігноруванням з їхньої сторони. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
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М.Г.Тимошик – депутат міської ради, про необхідність завершення ремонту 

дорожнього покриття по вул. Шевченка. 

А.С.Іваськів – депутат Івано – Франківської обласної ради, про сприяння у виділенні 

коштів на ремонт комунальних доріг міста. 

СЛУХАЛИ: 

3. Про оплату праці міського голови, заступників міського голови, секретаря ради та 

керуючого справами виконкому. (Проект №876) 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – депутат міської ради, який ознайомив із заявами міського голови та 

секретаря ради (додаються). 

 

ДОПОВІДАВ:  

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

рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань бюджету та економічного розвитку, 

гуманітарної політики про підтримку даного проекту. 

Голосували про прийняття рішення № 03/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  03/42-17  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

4. Про затвердження Програми фінансового забезпечення апарату управління 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 2018 рік. (Проект №873) 

ДОПОВІДАВ:  

  І.Я.Рибчук – головний спеціаліст відділу економіки та промисловості, яка ознайомила 

з проектом рішення та рекомендацією до проекту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку: 

Включити в дану программу : 

1. Програму фінансового забезпечення правової роботи Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області на 2018 рік в особі юридичного відділу.  
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2. Програму фінансового забезпечення відділу державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та 

громадських формувань виконавчого комітету Бурштинської міської ради.  

3. Міську програму захисту інформації державного реєстру виборців на 2018 рік.  

4. Програму функціонування Центру надання адміністративних послуг м. Бурштина на 2018 

рік.   

та рекомендувати прийняти на черговій сесії  без обсягу фінансування. 

Голосували про прийняття проекту рішення 04/42 -17 за основу. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»          -  23 

   «проти»     -  0 

    «утрим.»   -  0 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 04/42-17 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення 01/42 -17. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  23 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

ВИРІШИЛИ:  

Включити в п.1: 

1. «з врахуванням підпрограм:  «Фінансування незахищених видатків апарату управління» 

(додаток №1), «Фінансове забезпечення правової роботи Бурштинської міської ради в 

особі юридичного відділу» (додаток №2), «Фінансове забезпечення відділу державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних та фізичних осіб-

підприємців, та громадських формувань Бурштинської міської ради» (додаток №3), 

«Фінансування міської програми захисту інформації державного реєстру виборців на 

2018 рік» (додаток №4), «Функціонування центру надання адміністративних послуг» 

(додаток №5).» 

 

Голосували про прийняття рішення № 04/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 
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                                                         «за»         -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  04/42-17  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

5. Про затвердження штатної чисельності та структури відділу соціального захисту 

населення (з статусом юридичної особи) Бурштинської міської ради» в новій 

редакції. (Проект №872) 

ДОПОВІДАВ:  

           С.Б.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення, яка ознайомила з 

проектом рішення та висновками до проекту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку, комісії з питань гуманітарної політики про підтримку даного 

проекту . 

ВИСТУПИЛИ: 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про фонд оплати праці. 

С.Б.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення, про незначне 

зростання фонду оплати праці. 

Голосували про прийняття рішення № 05/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  05/42-17  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

6. Програму соціальної підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій 

громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, 

військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, учасників бойових дій, 

осіб які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що 

утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 

України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 

Антитерористичній операції в районах її проведення на 2018-2020 роки.                            

(Проект№854) 
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ДОПОВІДАВ:  

           С.Б.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення, яка ознайомила з 

проектом рішення, висновками та рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань 

бюджету та економічного розвитку про підтримку даного проекту, комісії з питань 

гуманітарної політики : при перевиконанні міського бюджету за І - півріччя 2018 року, 

додатково направити  кошти на дану програму згідно потреб. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про виплати дітям загиблих учасників АТО. 

М.Пилка – член ГО учасників АТО, про кошти які закладені для організації. 

Р.О.Джура – міський голова, про виплати учасникам АТО та членам їх сімей у 2016, 

2017 роках. 

Голосували про прийняття рішення № 06/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  06/42-17  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

7. Програма  соціального захисту населення міста Бурштин та села Вигівка на 2018-

2020 роки (Проект№855) 

ДОПОВІДАВ:   

           С.Б.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення, яка ознайомила з 

проектом рішення, висновками та рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань 

бюджету та економічного розвитку про підтримку даного проекту, комісії з питань 

гуманітарної політики: при перевиконанні міського бюджету за І - півріччя 2018 року, 

додатково направити  кошти на дану програму згідно потреб. 

Голосували про прийняття рішення № 07/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  22 
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                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  06/42-17  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

8. Міська цільова Програма підтримки громадських організацій на 2018-2020 роки   

(Проект №856) 

ДОПОВІДАВ:   

           С.Б.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення, яка ознайомила з 

проектом рішення, висновками до проекту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку, комісії з питань гуманітарної політики про підтримку даного 

проекту. 

Голосували про прийняття рішення № 08/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  08/42-17  в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про закупівлю санаторно – курортних путівок за 

бажанням. 

СЛУХАЛИ: 

9. Про затвердження Програми розвитку освіти міста Бурштина та села Вигівки на 2018 

рік. (Проект № 843) 

ДОПОВІДАВ:  

  І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки, яка ознайомила з проектом рішення, 

висновками та рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку про підтримку даного проекту без обсягу фінансування, комісії з 

питань гуманітарної політики : при перевиконанні міського бюджету дофінансувати  

програму згідно потреб. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – депутат міської ради, з пропозицією внести доповнення до проекту 

рішення: 
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1. Перевести заклади загальної середньої освіти міста Бурштин на умови самостійного 

ведення фінансово – господарської діяльності  та бухгалтерського обліку з 01 липня 2018 

року. 

2. Відділу освіти і науки (І.С.Томин) до 01.02.2018  подати пропозиції щодо змін штатних 

розписів структурних підрозділів відділу освіти і науки та освітніх закладів міста.  

Голосували про прийняття проекту рішення 09/42 -17 за основу. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»          -  23 

   «проти»    -  0 

  «утрим.»   -  0 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 09/42-17 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення 09/42 -17. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  23 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

ВИРІШИЛИ: внести доповнення до проекту рішення. 

1. Перевести заклади загальної середньої освіти міста Бурштин на умови самостійного 

ведення фінансово – господарської діяльності  та бухгалтерського обліку з 01 липня 2018 

року. 

2. Відділу освіти і науки (І.С.Томин) до 01.02.2018  подати пропозиції щодо змін штатних 

розписів структурних підрозділів відділу освіти і науки та освітніх закладів міста.  

Голосували про прийняття рішення № 09/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  09/42-17  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

10. Про затвердження Програми залучення інвестицій в економіку м. Бурштина на 2018-

2020 роки. (Проект №874) 
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ДОПОВІДАВ:  

  Я.С.Штогрин – головний спеціаліст з міжнародної співпраці та інвестиційної 

діяльності, яка ознайомила з проектом рішення, висновками та рекомендаціями до проекту 

рішення комісії з питань бюджету та економічного розвитку про підтримку даного проекту 

без обсягу фінансування, комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства про підтримку даного проекту. 

ВИСТУПИЛИ: 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про відсутність коштів у повному обсязі на 

виконання Програми. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, з пропозицією заслуховувати звіт по виконанню 

Програми щоквартально. 

В.Є.Василик  – депутат міської ради, про надання інформації щодо напрацювань 

відділу. 

Я.С.Штогрин – головний спеціаліст з міжнародної співпраці та інвестиційної 

діяльності, про проектно – кошторисну документацію на об’єкти, термосанацію бюджетних 

установ міста. 

Голосували про прийняття рішення № 10/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  10/42-17  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

11. Про затвердження Інвестиційної програми КП «Житловик» у сфері водопостачання 

та водовідведення на 2018 рік. (Проект №871) 

ДОПОВІДАВ:  

  В.І.Марчук – директор КП «Житловик», який ознайомив з проектом рішення, 

висновками та рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку, комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – 
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комунального господарства, комісії з питань гуманітарної політики про підтримку даного 

проекту. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про роботи передбачені Програмою та суму 

коштів необхідну для заміни водогону повністю. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про джерело надходжень коштів на виконання 

інвестиційної Програми. 

Б.Б.Рибчук – депутат міської ради, про виконання інвестиційної рограми на 2017 рік; 

про інвестиційну програму на 2018 рік; про величину втрат. 

І.С.Башук – головний економіст КП «Житловик», про виконання інвестиційної 

програми 2017 року до кінця року у повному обсязі. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про надання інформації щодо судових справ, 

які стосуються використання водних ресурсів. 

В.І.Марчук – директор КП «Житловик», про накладання штрафу на суму 400 тис.грн. 

Р.О.Джура – міський голова, про тиск гарячої води у системі; про пориви на території 

міста; про судове рішення стосовно заборгованості за теплову енергію в сумі 27 млн.грн. 

перед  ДТЕК Бурштинська ТЕС; про звернення до керівництва ДТЕК щодо не повернення 

боргу; про зняття блокади з КП «Житловик»; про подяку колективу КП «Житловик». 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про підтримку КП «Житловик». 

Л.Р.Горват – депутат міської ради, про терміни виконання інвестиційної програми 

2018 року. 

В.І.Марчук – директор КП «Житловик», про пориви мереж холодного водопостачання 

та неможливість передбачити терміни виконання Програми. 

Голосували про прийняття рішення № 11/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  11/42-17  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

12. Про затвердження Міської цільової програми «Фінансова підтримка КП «Капітальне 

будівництво Бурштинської міської ради»» на період з 01.01.2018 р. по                               

31.12.2018 р. (Проект №875) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, висновками та рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань 

будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства про підтримку даного 

проекту; з питань бюджету та економічного розвитку: 

1. Назву проекту рішення викласти в редакції: «Про затвердження Програми фінансового 

забезпечення на виготовлення проектно-кошторисної документації, технічних завдань для 

виконання загальнобудівельних робіт   в м. Бурштин та  с. Вигівка на 2018 рік». 

2.Мотивувальну частину проекту рішення викласти в редакції: « З метою ефективної 

реалізації Програми соціально-економічного розвитку м. Бурштин та с. Вигівка на 2018 рік, 

Програми природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2017-2020 роки, керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:». 

3.Пункт 1 резолютивної частини викласти в редакції: «Затвердити Програму фінансового 

забезпечення на виготовлення проектно-кошторисної документації, технічних завдань для 

виконання загальнобудівельних робіт в м. Бурштин та с. Вигівка на 2018 рік (далі – 

Програма) (додається)». 

Голосували про прийняття проекту рішення 12/42 -17 за основу. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»          -  20 

   «проти»    -  0 

  «утрим.»   -  0 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 12/42-17 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення 12/42 -17. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  22 

   «проти»      -  0 
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   «утрим.»     -  0 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення. 

1. Назву проекту рішення викласти в редакції: «Про затвердження Програми фінансового 

забезпечення на виготовлення проектно-кошторисної документації, технічних завдань для 

виконання загальнобудівельних робіт   в м. Бурштин та  с. Вигівка на 2018 рік». 

2. Мотивувальну частину проекту рішення викласти в редакції: «З метою ефективної 

реалізації Програми соціально-економічного розвитку м. Бурштин та с. Вигівка на 2018 рік, 

Програми природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2017-2020 роки, керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:». 

3. Пункт 1 резолютивної частини викласти в редакції: «Затвердити Програму фінансового 

забезпечення на виготовлення проектно-кошторисної документації, технічних завдань для 

виконання загальнобудівельних робіт в м. Бурштин та с. Вигівка на 2018 рік (далі – 

Програма) (додається)». 

Голосували про прийняття рішення № 12/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  12/42-17  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

13. Про розроблення детальних планів територій в м.Бурштин. (Проект №879) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, висновками до проекту рішення комісії з питань будівництва, архітектури 

та житлово – комунального господарств, доповідною запискою від 18.12.2017 № 83 

(додається). 

Голосували про прийняття проекту рішення 13/42 -17 за основу. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»          - 19 

   «проти»    -  0 
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  «утрим.»   -  2 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 13/42-17 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення 13/42 -17. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  16 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  4 

ВИСТУПИЛИ: 

Т.Д.Попик – депутат міської ради, про наявність об’єктів нерухомості на даних 

земельних ділянках. 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення. 

1. Вилучити з п.1 підпункти: 

- для  будівництва  та обслуговування  будівель торгівлі   на  земельній ділянці  

орієнтовною площею   0,0070 га по вул. Шухевича б/н, м. Бурштин; 

- для  будівництва  та обслуговування  торгового об’єкту   на  земельній ділянці 

орієнтовною площею  0,0030 га по вул. Шухевича б/н, м. Бурштин; 

 - для  обслуговування  торгового об’єкту   на  земельній ділянці орієнтовною площею  

0,0168 га по вул. Калуська б/н, м. Бурштин. 

Голосували про прийняття рішення № 13/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  14 

                                                        «проти»    -  2 

                                                         «утрим.»  -  5 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  13/42-17  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

14. Про  прийняття об’єктів у власність громади м. Бурштин та с. Вигівка та зарахування 

в якості пайового внеску замовника будівництва ПП  Футерка В.М. (Проект №880) 

ДОПОВІДАВ:  

            В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, який ознайомив з проектом рішення, 

висновками до проекту рішення комісій з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарств, з питань бюджету та економічного розвитку, з протоколом       
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№1  від 19.12.2017 засідання комісії з питань визначення пайової участі замовників 

будівництва у створенні і розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури 

(додається). 

                               Голосували про прийняття проекту рішення 14/42 -17 за основу. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»          - 22 

   «проти»    -  0 

   «утрим.»   -  0 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 14/42-17 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення 14/42 -17. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  22 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     - 0 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення. 

 Вилучити з п.1,3 підпункти: 

- підпірну стіну балансовою вартістю – 12005,00 грн., 

- тротуар з бруківки площею – 290 кв. м., балансовою вартістю – 73245,00 грн. 

 

Голосували про прийняття рішення № 14/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  14/42-17  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

15. Про безоплатну передачу основних засобів (мотопомпи) на баланс КП ,,Житловик”. 

(Проект №846) 

ДОПОВІДАВ:  

            В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, який ознайомив з проектом рішення, 

висновками до проекту рішення комісій з питань будівництва, архітектури та житлово – 
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комунального господарств, з питань бюджету та економічного розвитку про підтримку 

даного проекту.  

 

Голосували про прийняття рішення № 15/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -   23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  15/42-17  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

оренду у 2017-2018 рр. ( Проект № 847) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, висновками до проекту рішення комісій з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарств про підтримку даного проекту.  

 

Голосували про прийняття рішення № 16/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -   22 

                                                        «проти»    -   0 

                                                         «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  16/42-17  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

безоплатне користування (позичку) у 2017-2018 роках. ( Проект№848) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, висновками та рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань 

будівництва, архітектури та житлово – комунального господарств про не підтримку даного 

проекту, внесення даного приміщення  в перелік об’єктів комунальної власності, що 

підлягають наданню в оренду у 2017-2018 роках.  

 



 35 

                    Голосували про прийняття проекту рішення 17/42 -17 за основу. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»          - 22 

   «проти»    -  0 

   «утрим.»   -  0 

ВИСТУПИЛИ: 

      Б.Б.Рибчук – депутат міської ради, з пропозицією: 

1. Назву проекту рішення викласти в редакції: «Про внесення в перелік об’єктів 

комунальної власності, що підлягають наданню в оренду у 2017-2018 роках». 

2. Пункт 1 викласти в редакції: «Відмовити у внесенні в перелік об’єктів комунальної 

власності, що підлягають наданню в безоплатне користування (позичку) у 2017-2018 

роках нежитлові приміщення в будівлі міської пральні, загальною площею                       

49,14 кв. м., по вул. Р. Шухевича, 5а, м. Бурштин». 

3. У мотивувальній частині проекту рішення внести зміни: « керуючись  ст. 7 Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна», ст.ст.25,26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»».   

4. Доповнити резолютивну частину пунктом: «Внести в перелік об’єктів, що підлягають 

наданню в оренду в 2017-2018 роках нежитлові приміщення в будівлі міської пральні, 

загальною площею 49,14 кв.м., по вул. Р. Шухевича, 5а м. Бурштин». 

 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 17/42-17 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення 17/42 -17. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  19 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     - 2 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення. 

1. Назву проекту рішення викласти в редакції: «Про внесення в перелік об’єктів 

комунальної власності, що підлягають наданню в оренду у 2017-2018 роках». 

2. Пункт 1 викласти в редакції: «Відмовити у внесенні в перелік об’єктів комунальної 

власності, що підлягають наданню в безоплатне користування (позичку) у 2017-2018 

роках нежитлові приміщення в будівлі міської пральні, загальною площею                       

49,14 кв. м., по вул. Р. Шухевича, 5а, м. Бурштин». 
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3. У мотивувальній частині проекту рішення внести зміни: « керуючись  ст. 7 Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна», ст.ст.25,26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»».   

4. Доповнити резолютивну частину пунктом: «Внести в перелік об’єктів, що підлягають 

наданню в оренду в 2017-2018 роках нежитлові приміщення в будівлі міської пральні, 

загальною площею 49,14 кв.м., по вул. Р. Шухевича, 5а м. Бурштин». 

 

Голосували про прийняття рішення № 17/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  17/42-17  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

18. Про передачу в безоплатне користування (позичку) нежитлових приміщень в будівлі 

міської пральні по вул. Р. Шухевича, 5а. (Проект №849) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, висновком до проекту рішення комісії з питань будівництва, архітектури 

та житлово – комунального господарств про не підтримку даного проекту. 

 

Голосували про прийняття рішення по проекту № 849 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -   0 

                                                        «проти»    - 23 

                                                        «утрим.»  -  0 

        Проект депутатами відхилено, оскільки не отримав необхідної більшості голосів 

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

 

СЛУХАЛИ: 

19. Про План природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2018 рік. (Проект №850) 

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

проектом рішення, висновками та рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань 

будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства, з питань бюджету та 

економічного розвитку про  підтримку даного проекту. 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про джерела надходжень екологічного податку. 

Голосували про прийняття рішення № 18/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  18/42-17  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

20. Про розроблення детального плану території для будівництва багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Шухевича б/н,м. Бурштин. (Проект №853) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, висновком до проекту рішення комісії з питань будівництва, архітектури 

та житлово – комунального господарств про підтримку даного проекту. 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про  будівництво будинку, про надання інформації 

щодо черги на Бурштинській ТЕС для  одержання безкоштовного житла. 

Р.І.Витриховський – менеджер по взаємодії з місцевими органами влади ДТЕК 

Бурштинська ТЕС, про ведення обліку на одержання житла профкомом підприємства; про 

бажання придбати житло 30 працівниками. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про наявність черги у 780 чоловік. 

Р.М.Карвацький – голова профкому Бурштинської ТЕС, про ведення квартирного 

обліку юридичним відділом підприємства; про велику вартість житла. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про надання інформації щодо громадських слухань 

по даному проекту. 
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Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування і архітектури, про процедуру 

обговорення ДТП громадою. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про кошти затрачені ДТЕК на проект та на 

детальний план території ; про процедуру проведення громадських слухань. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про непродані квартири будику № 7 по вул.Ольги 

Басараб; про кошти за оренду земельних ділянок під об’єктами станції. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про процедуру надання дозволу та громадські 

слухання. 

Р.О.Джура  – міський голова, про відновлення ТЕС традиції будувати житло; про 

невіру у реалізацію проекту побудови житла ДТЕК. 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про надання інформації щодо санітарних норм 

для розташування будинку. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про предмет торгів з компанією ДТЕК при 

проведенні громадських слухань; про комерційний ризик для підприємства. 

 Л.І.Горват – депутат міської ради, про неможливість відшкодування від міської ради 

коштів затрачених на розробку детального плану території для будівництва 

багатоквартирного житлового будинку у випадку відмови у дозволі. 

О.Т.Драбчук  –  депутат міської ради, про розтермінуваня виплати за квартру 

терміном на 5 років та підтримку проекту рішення.  

 

Голосували про прийняття рішення по проекту № 853 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»          - 13  

                                                        «проти»    - 3 

                                                        «утрим.»  - 6 

        Проект депутатами відхилено, оскільки не отримав необхідної більшості голосів 

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

СЛУХАЛИ:  

Джура Р.О. – міський голова, запропонувала надати слово колективу КСС; про зустріч 

депутатського корпусу з працівниками КСС; про очолення робочої групи Івасюк Л.Р., що 

зазначено у статті газети «Бурштинський вісник»; про розгляд даного питання на судовому 

засіданні; про внесення змін в статут АМЕР тільки через зобов’язання колективу КСС; про 

чітку позицію керівництва ДТЕК щодо перебування на посаді директора КСС  

М.І.Лотоцького. 
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У.Д.Борис – голова профспілкового комітету КСС, зазначила, що колективом КСС 

було написано звернення до депутатського корпусу і не отримали відповіді ні від Бабія О.Я. 

ні від Д.А.Шмигаля, так як депутати в свою чергу дали звернення до них; про неможливість 

оплатити заробітну плату працівникам КСС, яких налічується 36 чол. в розмірі 80 тис. грн. 

коли для цього необхідно 230 тис. грн., а також через відсутність змін в статуті АМЕР для 

здійснення даної діяльності; Д.А.Шмигаль затвердив, що гроші колективу КСС знаходяться 

на рахунках АМЕР; про шахрайські дії з боку ДТЕК; про відсутність у договорі цифр; про 

відсутність заробітної плати протягом двох місяців; про судове рішення на користь 

колективу КСС; про відмову компанією ДТЕК сплатити заробітну плату працівникам КСС; 

про необхідність звернення до прокуратури та НАБУ; щодо відкриття роботи басейну 

Д.А.Шмигаль аргументував цю ситуацію тим, що в басейні будуть топитися люди, однак 

протягом 35-ти років роботи басейну таких випадків не було; виступила з проханням до 

депутатського корпусу прийняти відповідні рішення для врегулювання даної ситуації; про 

засідання господарського суду, яке відбудеться завтра, щодо відчуження приміщень. 

Р.О.Джура  – міський голова: «Чи даєте дозвіл внести зміни у статут АМЕР?» 

У.Д.Борис – голова профспілкового комітету КСС: «Ні!» 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, зазначила, що не є очільником робочої групи, а 

лише ініціатором зустрічі без міського голови і керівника спорткомплексу для того, щоб 

депутатський корпус без тиску мав змогу ознайомитись із справжньою позицією даного 

колективу; про офіційне звернення про те, що працівники спорткомплексу як виборці 

просять допомоги; про неправомірні дії з боку компанії ДТЕК, тобто переведення колективу 

КСС у підприємство, де засновниками являється один приватний підприємець, міська рада, 

яка має бюджет тільки на 9 місяців і збиткова організація – КП «Житловик», яка має 

заборгованість перед компанією ДТЕК у розмірі 43 млн. грн.; про неможливість утримування 

колективу КСС; про те, що людям необхідно дати відповідь про дії депутатського корпусу 

для захисту їх прав, оскільки ми є засновниками АМЕР, і запропонувала заслухати директора 

АМЕР О.Я.Бабія. 

У.Д.Борис – голова профспілкового комітету КСС, зазначили про переривання прямої 

трансляції сесії. 

Р.О.Джура – міський голова, про відновлення прямої трансляції сесії. 
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О.Я.Бабій – директор АМЕР м. Бурштин: «Дякую за можливість висловитися з 

цього питання в перший раз, дякую що є можливість висловитись перед депутатами і в 

межах прямої трансляції. Буду відповідати послідовно на усі питання. Сподіваюсь те, що ви 

мене назвали брехуном в трансляцію потрапило, тому, що це дасть мені підставу звертатись 

за порушення честі і гідності. Тому відповідаю одразу на декілька запитань. Перше 

запитання, яке ви мені виставляли «Чому у мене ваша зарплата?» - відповів: «У мене немає 

вашої зарплати. У мене є перераховані кошти, які перерахувала компанія ДТЕК на 

сьогоднішній день трьома траншами в загальній сумі 350 тис. грн. відповідно до договору 

між ДТЕК та АМЕР, в якому немає третіх сторін. Тому я не можу коментувати присутність 

чи відсутність будь-якої зарплати в інших організаціях. На те чи можна зараз в агенції 

виплатити зарплату, якщо всі люди сьогодні перейдуть – так, можна тому, що 350 тис. грн. 

було перераховано і є невеликий запас.» 

Р.О.Джура – міський голова: «Яким чином можна, коли ви кажете, що вам на зарплату 

не перечислили гроші?» 

О.Я.Бабій  – директор АМЕР м. Бурштин: «Я не кажу, що нам на зарплату не 

перечислили, я кажу, що неможу коментувати зарплату інших юридичних осіб таких як 

ДТЕК або профком» 

Р.О.Джура – міський голова: «Вам дали гроші на рахунок?» 

О.Я.Бабій  – директор АМЕР м. Бурштин: «Так!» 

Р.О.Джура – міський голова: «Можливо це гроші на майданчик?!» 

О.Я.Бабій  – директор АМЕР м. Бурштин: «Ні! Вони з цільовим призначенням згідно 

договору «на обслуговування комбінату спортивних споруд», який укладався між АМЕР в 

особі директора О.Я.Бабія та компанії ДТЕК в особі в.о. директора Д.А.Шмигаля». 

Л.Р.Івасюк  – депутат міської ради: «Чи довели засновників до відома?». 

О.Я.Бабій  – директор АМЕР м. Бурштин: «Ще не було зборів засновників, 

намагаємось зібрати все ніяк не виходить. Я вашу зарплату не забирав. П’ять років агенція 

працює і за п’ять років кошти міської ради як засновника, які поступили в агенцію, можу про 

них прозвітувати, тому що їх «0». П’ять років усі проекти загальним розміром 22 млн. грн. 

реалізовувались за кошти компанії ДТЕК і весь час все це робилось за договорами, які 

підписувалися між директором АМЕР і відповідними директорами компанії ДТЕК, тому 

якщо зараз ви хочете створити ажіотаж, що це перший абсолютно незрозумілий якимось 
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чином укладений договір між АМЕР і компанією ДТЕК, то це не зовсім так. Але це 

насправді далеко не перший і не другий договір і завжди він укладався між директором 

АМЕР і відповідною структурою. Всі інші договори і питання засновники та наглядова рада 

мають право оскаржити, скасувати будь-які дії щодо них вчинення, відповідно зібравши 

збори засновників і наглядової ради. Моя особиста пропозиція і єдиний вихід з даної ситуації 

- це проведення спеціальних зборів засновників та наглядової ради спільних із запрошенням 

сторони, яка вважає, що компанія ДТЕК в особі директора і АМЕР в особі директора 

порушили все, що можливо. Ви розказували, що отримали судові рішення, однак це теж не 

зовсім точна інформація, тому, що АМЕР не є фігурантом і не є стороною в жодній судовій 

справі, яка розглядалась, тому я не можу коментувати ці судову рішення, тобто 

підсумовуючи – зараз є укладений договір, якщо є рішення депутатів, думаю, що депутатами 

можуть підтримати це рішення, доручити міському голові скликати загальні збори 

засновників і наглядову раду агенції з першим і головним питанням порядку денного 

«Договір і обслуговування КСС». Зробити ці збори відкритими і запросити усіх бажаючих 

депутатів і всіх бажаючих жителів міста. На мою думку це єдина конструктивна пропозиція, 

яка буде в правовому полі. Тому пропоную міському голові Джурі Р.О. винести таку 

пропозицію чи резолюцію, як доручення міському голові скликати збори засновників та 

наглядової ради з питань договору на обслуговування КСС» 

Р.О.Джура – міський голова зазначила, що депутатський корпус повинен звернутись 

до міського голови, щоб зобов’язати скликати розширені збори. 

Л.Р.Івасюк  – депутат міської ради, від імені депутатського корпусу звернулась до 

міського голови з проханням скликати комісію у особі директора АМЕР, засновників АМЕР, 

наглядової ради, працівників КСС, керівництва ДТЕК Бурштинська ТЕС і профкому 

Бурштинської ТЕС. 

Р.О.Джура – міський голова: попросила надати дане звернення у письмовій формі.  

Л.Горбата – заступник начальника КСС по спортивно-масовій роботі: «Я хочу працювати. Я 

хочу щоб наш Бурштин процвітав у спорті. Ганьба ДТЕК за те, що басейн вже два місяці не 

працює! Проблеми з Лотоцьким це їхні проблеми. Дайте спорту розвиток!» 

Р.О.Джура – міський голова: «Чи вважаєте ви пані Леся, що дана зустріч дасть 

результат?» 

Л.Горбата – заступник начальника КСС по спортивно-масовій роботі: «Любі зустрічі 

повинні давати результат!» 
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Р.О.Джура – міський голова зазначила, звернулась до Івасюк Л.Р. щоб завтра надати 

письмове звернення. 

Л.Горбата – заступник начальника КСС по спортивно-масовій роботі: «Люди хочуть 

працювати! Для запуску басейну потрібно два тижні. Кварцовий пісок є на складі, але його 

не дають поки є Лотоцький». 

І.О.Дулик – депутат міської ради, зазначив, що проблеми почались через те, що у 

серпні АМЕР з компанією ДТЕК заключили угоду і не повідомили про це співзасновників 

АМЕР. Запевнив, що на п’ятницю буде готовий проект рішення «Про розірвання в 

односторонньому порядку угоди між АМЕР і компанією ДТЕК з боку Бурштинської міської 

ради». 

В.Є.Василик – депутат міської ради, дав запитання голові профспілки ДТЕК 

Бурштинська ТЕС Руслану Карвацькому: «Я спілкувався з директором станції на форумі 

який відбувався у четвер (14.12.2017) в  у Бурштині, при бесіді був присутній директор 

АМЕР О.Я.Бабій, директор сказав що найбільша соціальна виплата по ДТЕК складає 25 млн. 

грн.. по Бурштину. «Ви пане Руслан разом з паном Лотоцьким їх «дєрєбаните». Пане Руслане 

я хочу запитати -  25 млн. грн. які ви отримуєте, куди витрачаються. Зазначив що для лікарні 

тільки на зарплату потрібно 26 млн., у нас працює біля 300 чол., тоді скільки у Вас у 

профкомі є людей?» 

Р.М.Карвацький – голова профкому ВП Бурштинська ТЕС ДТЕК: «Так, нам дійсно 

перераховують 25 млн. грн. на 240 чол. у нас ще є дві бази відпочинку, у нас є готель, ПК 

«Прометей» і КСС. З 25 млн. грн.: 17,5 млн. грн. - це зарплата працівників, з них 6 млн. грн. 

це на Сокіл на оздоровлення дітей. У цьому році ми оздоровили 688 дітей і не тільки 

станційних, а і ближніх сіл, дітей сиріт і дітей учасників АТО. Ми отримуємо ці кошти 

транзитом і автоматично перераховуємо, кожного місяця 1,5 млн. грн. відправляємо на 

зарплату, і тільки останній раз ми не могли заплатити КСС, тому що вони порушили 

колективний договір п.6.6, де написано, що повинні виділяти для КСС, тобто 6 структурним 

підрозділам вони виділили заробітну плату, а КСС не виділили і 13.12.17 був суд, який 

визнав невиконання колективного договоруі дав до негайного виконання. У нас всі кошти 

роз приділені. Представник відповідача прийшов в суд і сказав що ці кошти 230, які йшли на 

заробітну плату, насправді мали йти на ремонт, тобто люди нібито мали робити ремонт». 

В.Є.Василик  – депутат міської ради, про розподіл 25 млн. грн.; про відсутність звітів. 
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Р.М.Карвацький – голова профкому ВП Бурштинська ТЕС ДТЕК, про подачу звіту 

минулого року на ім’я директора ДТЕК Бурштинська ТЕС Шувару А.Й.; зазначив, що згідно 

статутних документів АМЕР має право укладати договори тільки до 80 тис. грн., азаробітна 

плата працівників КСС складає 230 тис. грн.. і це означає що вони без наглядової ради 

немали права підписувати такий договір. В договорі немає жодної цифри, тобто гарантувати 

людям завтра зарплату не буде. Договір підписаний до 2021 року і правильним буде цей 

договір скасувати і це має право зробити наглядова рада, тобто повноваження передбачені 

статтею 241 цивільного О.Я.Бабій перевищив підписуючи договір більше як на 80 тис. грн.; 

про наявність на складі піску для роботи фільтрів 2 міс.; про те, що Д.А.Шмигаль не дає 

дозволу на те, щоб пісок забрати для того, щоб запустити басейн.  

Р.О.Джура – міський голова, зазначила, що звертається до керівництва ДТЕК 

Бурштинська ТЕС кожного дня. 

В.Васютин – заступник голови профкому ВП Бурштинська ТЕС ДТЕК, про те, що 

зривається процес навчання; про прийом на роботу через АМЕР. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу; зазначив, що підтримує Карвацького 

Р.М., оскільки сама постановка питання про переведення людей в АМЕР є неправильною; 

про переговори з директором станції і пропозицію перевести спорткомплекс чи іншу 

структурну одиницю у «ДТЕК сервіс» чи створити іншу структуру, однак відповіді не 

отримав; про пропозицію Д.А. Шмигалю зібрати конференцію, внести зміни в колективний 

договір, внести зміни в пункт 6.6, де компанія зобов’язана виділяти ці кошти. «Угоду між 

АМЕР і ДТЕК розцінюю як тиск на директора АМЕР, можливо тому він був змушений 

підписати цей договір, оскільки теж вважаю, що він не є законним!». Про договори по 

Стратегії, які  дозволені вам, оскільки стратегія була затверджена радою, а ця угода 

неправильна. Порадив співзасновникам переглянути сам статут АМЕР; про те, що  наглядова 

рада мала б контролювати виконання статуту організації, а не здійснювати керівництво без 

засновників, тому зустріч може пройти на тих умовах, що всі ці сторони будуть рівними, без 

перетягування в ту чи іншу сторону, без більшості ДТЕКу; по стратегії більшість ДТЕК, а 

мало б бути навпаки, місто повинно диктувати умови перш за все. Так це кошти ДТЕК, але 

компанія ПАТ Західенерго пішла у власність ДТЕК при виконанні соціальних програм, при 

виконанні законів України. Десь підтримую Дулика про те,  що якесь законне  рішення 

міська рада мала б прийняти, ми як один із співзасновників могли б рекомендувати або 

зобов’язати АМЕР привести цю угоду до відповідності, при визнанні її нікчемною при 

підтримці інших засновників. 
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Наприклад, як я можу прийти до амеру і укласти договір на роботу, коли договір 

підписаний з дтеком тільки на 5 років. Це означає, що люди позбавляються постійного місця 

роботи. Може завтра закінчиться стратегія між містом і дтеком і засновники ліквідують 

амер. Куди мають піти ці люди? Якщо ДТЕК піде законним шляхом, то його можна 

врегулювати, але тільки прийняттям тих всіх рішень.  

Р.О.Джура – міський голова, це позиція міської ради. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради: «Прочитав інтерв’ю Д.А.Шмигаля про те, що 

новий директор спорткомплексу був призначений за погодження депутатського корпусу і 

міського голови. Запевняю від імені депутатського, що це неправда!» 

Р.О.Джура – міський голова,, про те, що новий директор В.М. Шинкевич не відвідує 

спорткомплекс; Л.Р.Івасюк, як ініціатор групи по даному питанню повинна надати письмове 

звернення на ім’я міського голови про збір наглядової ради; про святкування Дня енергетика; 

закликала дати людям гроші до нового року; про проведення засідання наглядової ради 28-

29.12.2017. 

СЛУХАЛИ: 

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

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства  з передачею у власність. (Проект 

№857) 

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 про прийняття рішення № 19/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  19/42-17  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 
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22. Про розірвання договору оренди земельної  ділянки  громадянина Бронецького 

Ігоря Михайловича. (Проект №858) 

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 про прийняття рішення № 20/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  20/42-17  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність із земель запасу міської 

ради. (Проект №859) 

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 про прийняття рішення № 21/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення 21/42-17  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 
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24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

садівництва з передачею у приватну власність. (Проект №860) 

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 про  прийняття рішення № 22/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  22/42-17  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність. (Проект 

№861) 

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 про  прийняття рішення № 23/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  23/42-17  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

26. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
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і споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність із земель запасу міської 

ради. (Проект №862) 

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 про прийняття рішення № 24/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  24/42-17  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

27. Про вилучення земельної ділянки із користування гр. Чорній К.І. та переведення її в 

землі запасу міської ради. (Проект №863) 

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 про прийняття рішення № 25/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  25/42-17  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

селянського господарства з передачею у приватну власність. (Проект №864) 



 48 

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 про  прийняття рішення № 26/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  26/42-17  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

29. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок. 

(Проект №865) 

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 про прийняття рішення № 27/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  27/42-17  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

(Проект №866) 

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 про прийняття рішення № 28/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  28/42-17  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

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

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність. (Проект №868) 

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 про прийняття рішення № 29/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення 29/42-17  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

32. Про  зменшення коефіцієнту ставки орендної плати за орендовану земельну ділянку 

для розширення та реконструкції кафе-бару «Корсар» від нормативно-грошової 

оцінки земельної ділянки. (Проект №869) 

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 про прийняття рішення № 30/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  30/42-17  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

33. Про надання попереднього погодження громадянам  Бронецькому Ігорю 

Михайловичу, Шершакову Дмитру Володимировичу на продаж земельних ділянок 

для обслуговування  торгового магазину в м. Бурштин. (Проект №870) 

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 про прийняття рішення № 31/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  31/42-17  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). (Проект 

№877) 

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 про прийняття рішення №32/42-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  32/42-17  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

35. Відповіді на депутатські запити: 

- рішення міської ради від 28.04.2017 № 35.03/30-17 «Про депутатський запит  

Л.Р.Івасюк». 

ДОПОВІДАВ: 

       Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із відповіддю від 19.12.2017                     

№ 2444/02-20, яка надана міським головою Р.О.Джурою (текст відповіді додається). 

ВИСТУПИЛИ:  

        Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про залишення даного запиту на контролі. 

СЛУХАЛИ: 

36. Депутатські запити. (Не було).   

СЛУХАЛИ: 

37.  Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

         Р.О.Джура – міський голова, про позачергову 43 сесію 27.12.2017. 

 

 

 

Міський голова                                                                  Роксолана Джура  


