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    Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

сорок четвертої сесії міської ради сьомого скликання 

Від  26 січня 2018 року м. Бурштин 

Початок: 09:00 

Закінчення: 13:00 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       23 депутати  міської ради (список додається). 

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

Відсутні на сесії: 3 депутати міської ради (Р.Я.Бардашевський, І.Я.Дашевич, 

М.В.Шкарпович). 

СЛУХАЛИ:  

           Про порядок денний сорок четвертої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

четвертої  сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

Орієнтовний  порядок  денний  44 сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання  

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект № 938) 

Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 

2. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та 

с.Вигівка на 2017 рік. (Проект №898) 

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

3. Про внесення змін в «Цільову програму у галузі розвитку земельних відносин на 

території Бурштинської міської ради на 2017-2020 роки». (Проект №902)  

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

4. Про затвердження Програми запровадження електронного документообігу у 

виконавчих органах  Бурштинської  міської   ради   на період 2018-2020 років.                     

(Проект №888) 

Доповідач: С.О.Видай – керуюча справами виконавчого комітету 

5. Про затвердження Програми фінансування мобілізаційних заходів населення та заходів 

з територіальної оборони на 2018 рік. (Проект №895) 
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Доповідач: М.О.Чопик – головний спеціаліст  з питань діяльності 

правоохоронних органів,оборонної та мобілізаційної роботи 

6. Про затвердження міської цільової соціальної програми «Оздоровлення і відпочинку 

дітей та учнівської молоді м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки». (Проект №903) 

7. Про затвердження міської цільової соціальної програми «Розвитку фізичної культури і 

спорту в м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки». (Проект №904) 

Доповідач: М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту 

8. Про Програму розвитку галузі культури м. Бурштин та с. Вигівка на 2018 р.(Проект 

№905) 

9. Про Програму духовного розвитку м. Бурштин та с. Вигівка на 2018 р. (Проект №906) 

10. Про Програму фінансової  підтримки культурно-просвітницького товариства «Дзвін» 

на 2018 рік. (Проект №933) 

Доповідач: Ю.С.Степась – начальник відділу культури, туризму та зовнішніх 

зв’язків  

11. Про внесення змін в рішення міської ради від 27.12.2016 № 31/21-16 «Про затвердження 

Положення про дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах 

багатоквартирних будинків м. Бурштин». (Проект №941) 

12. Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин на 2018 рік. (Проект 

№939) 

13. Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках м. Бурштин на 2018 рік. (Проект №936) 

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

14. Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті 

Бурштин на  2018-2020 роки. (Проект №884) 

15. Про використання системи електронних закупівель Рrozorro розпорядниками коштів 

міського бюджету за 2017 рік. (Проект №885)  

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

промисловості 

16. Про внесення змін в додаток 1 до рішення міської ради від 28 квітня 2017 року                        

№ 18/30-17 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через 

Центр надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради у новій редакції». 

(Проект №851) 

Доповідач: О.І.Мартинів – керівник центру надання адміністративних послуг 
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17. Про затвердження Положення про юридичний відділ Бурштинської міської ради в 

новій редакції. (Проект №852) 

18. Про внесення змін в Порядок врегулювання конфлікту інтересів, у разі його  

виникнення в діяльності  міського голови, депутатів та членів виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради, затверджений  рішенням Бурштинської міської ради  від 

07.12.2015 року №03/03-15, Положення  про постійну комісію Бурштинської міської 

ради   з питань  законності та етики, затверджене рішенням Бурштинської міської ради  

від 07.12.2015 року №01/03-15. (Проект №881)  

  Доповідач: В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

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

оренду в 2018 році. (Проект №940) 

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

безоплатне користування (позичку) у 2018 році. (Проект №942) 

21. Про передачу в безоплатне користування (позичку) нежитлових приміщень по                     

вул.С. Бандери, 118, м. Бурштин. (Проект №943) 

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

майна 

22. 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 

23. Про план роботи  Бурштинської  міської ради на 2018 рік. (Проект № 900) 

Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

                                                 Земельні питання 

24. Про  надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу 

з аукціону на умовах оренди. (Проект №909) 

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

індивідуальних гаражів (гр. Пушка Ю.М.). (Проект №910) 

26. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) фізичній особі-

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

договору оренди. (Проект №911) 

27. Про внесення змін в рішення міської ради від 27.10.2016  № 12/19-16 «Про  виділення 

земельних ділянок із земель запасу міської ради  для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)»                                     

(гр. Драган А.О.) .(Проект №912) 
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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                                                        

(гр. Полозяк М.В.). (Проект №913) 

29. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

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

(гр.гр. Яцик Р.М., Осипенков В.М., Волошин В.С., Ткачук М.П., Вовк І.Я., Шандура 

М.О., Кіндер І.В., Дмуховська А.А., Ковальчук О.М., Кіцера П.С., Бесага О.П.,                

Баран Е.І., Навроцький М.П., Процик П.Я., Танчин О.П., Трач С.Р., Угрин О.М., 

Жданюк А.П., Чорний М.М., Ковальчук І.І., Білошапка С.М., Башук Л.А.).                    

(Проект №914) 

30. 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                   

(гр.Войтків Т.В.) .(Проект №915) 

31. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр.гр. Пунько І.М., Конопля О.М. ) .(Проект №916) 

32. 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 (гр.гр. Манзюк Г.М., 

Романів Р.І.). (Проект №917) 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність із земель запасу міської 

ради ( гр.гр. Брязгіна Т.Б., Попович І.І.,Гутник А.М.). (Проект №918) 

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

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

особистого селянського господарства  з передачею у власність                       (гр.гр. 

Кізима С.Д., Іжицька Г.М., Дидик Р.В., Бойчук Д.М.). (Проект №919) 

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (гр. Стецюк 

Р.В.). (Проект №920) 

36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

(гр. Шемелько О.Б., Пеляк С.В., Чава В.В. ). (Проект №921) 

37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (гр. Микитин Н.В.).(Проект №922) 

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

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр.гр. Бойчук Д.М., Панчій М.Я.). 

(Проект №923) 

39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у спільну часткову та приватну власність ( гр.гр. Полозяк М.В.,                      

Полозяк Р.Р.). (Проект №924) 

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (гр. Сірко Б.М.). (Проект №926) 

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

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність                                     

(гр. Зелена Р.П.). (Проект №927) 

42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність                         

(гр. Римар І.М.). (Проект №928) 

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність із земель запасу міської 

ради (гр. Кабан М.Ф.). (Проект №929) 

44. Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Дорошенко І.І.). (Проект №930) 
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45. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок                        

(ПП Дулик І.О., Стеців П.І., гр. Татарина М.Р.). (Проект №931) 

46. 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  (гр.Гудяк Г.Д.). (Проект №944) 

47. 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 (гр. Здановський М.Г.,                  

гр. Рошко М.С., гр.Атаманчук А.І.). (Проект №945) 

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

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно свідоцтва про право 

на спадщину за  законом на земельну частку пай. (Проект №946) 

49. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок ТзОВ «Галичанка». (Проект №947) 

50. 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 

(гр. Савенко О.В.). (Проект №948) 

51. Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від 27.10.2017  №19/37-17 «Про 

затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, вул. Нова, 25-а та розстрочку 

платежу при купівлі земельної ділянки» (Проект №949) 

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

52. Відповіді на депутатські запити. 

53. Депутатські запити. 

54. Різне. 

Запропонувала внести до  порядку денного зміни: 

           Зняти з обговорення  пункт 20 «Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, 

що підлягають наданню в безоплатне користування (позичку) у 2018 році» (Проект №942), 

пункт 21 «Про передачу в безоплатне користування (позичку) нежитлових приміщень по 

вул.С. Бандери, 118, м. Бурштин» (Проект №943) на підставі службової записки від 23.01.2018 

№ 01  завідувача сектору ЖКГ та обліку комунального  майна І.І.Бандури (службова записка 

додається). 
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                   Голосували про прийняття проекту порядку  денного за основу. 

     «за»            -  22 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

ВИРІШИЛИ: проект  порядку  денного прийняти за основу. 

 

Голосували про внесення зміни до  порядку денного: 

         Зняти з обговорення  пункт 20 «Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, 

що підлягають наданню в безоплатне користування (позичку) у 2018 році» (Проект №942), 

пункт 21 «Про передачу в безоплатне користування (позичку) нежитлових приміщень по 

вул.С. Бандери, 118, м. Бурштин» (Проект №943)  

     «за»           -  22 

   «проти»     -   0 

   «утрим.»   -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести до  порядку денного зміни. 

Голосували про порядок денний 44 сесії в цілому. 

  «за»            -  21 

      «проти»      -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  

    Затвердити порядок денний сорок  четвертої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання: 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект № 938) 

Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 

2. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та 

с.Вигівка на 2017 рік. (Проект №898) 

Доповідач: М.С.Назар – начальник відділу економіки та промисловості 
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3. Про внесення змін в «Цільову програму у галузі розвитку земельних відносин на 

території Бурштинської міської ради на 2017-2020 роки». (Проект №902)  

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

4. Про затвердження Програми запровадження електронного документообігу у 

виконавчих органах  Бурштинської  міської   ради   на період 2018-2020 років.                     

(Проект №888) 

Доповідач: С.О.Видай – керуюча справами виконавчого комітету 

5. Про затвердження Програми фінансування мобілізаційних заходів населення та заходів 

з територіальної оборони на 2018 рік. (Проект №895) 

Доповідач: М.О.Чопик – головний спеціаліст  з питань діяльності 

правоохоронних органів,оборонної та мобілізаційної роботи 

6. Про затвердження міської цільової соціальної програми «Оздоровлення і відпочинку 

дітей та учнівської молоді м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки». (Проект №903) 

7. Про затвердження міської цільової соціальної програми «Розвитку фізичної культури і 

спорту в м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки». (Проект №904) 

Доповідач: М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту 

8. Про Програму розвитку галузі культури м. Бурштин та с. Вигівка на 2018 р. (Проект 

№905) 

9. Про Програму духовного розвитку м. Бурштин та с. Вигівка на 2018 р. (Проект №906) 

10. Про Програму фінансової  підтримки культурно-просвітницького товариства «Дзвін» 

на 2018 рік.(Проект №933) 

Доповідач: Ю.С.Степась – начальник відділу культури, туризму та зовнішніх 

зв’язків  

11. Про внесення змін в рішення міської ради від 27.12.2016 № 31/21-16 «Про затвердження 

Положення про дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах 

багатоквартирних будинків м. Бурштин». (Проект №941) 

12. Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин на 2018 рік. (Проект 

№939) 

13. Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках м. Бурштин на 2018 рік. (Проект №936) 

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

майна 

14. Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті 

Бурштин на  2018-2020 роки. (Проект №884) 
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15. Про використання системи електронних закупівель Рrozorro розпорядниками коштів 

міського бюджету за 2017 рік. (Проект №885)  

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

економіки 

16.   Про внесення змін в додаток 1 до рішення міської ради від 28 квітня 2017 року                        

№ 18/30-17 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через 

Центр надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради у новій редакції». 

(Проект №851) 

Доповідач: О.І.Мартинів – керівник центру надання адміністративних послуг 

17. Про затвердження Положення про юридичний відділ Бурштинської міської ради в 

новій редакції. (Проект №852) 

18. Про внесення змін в Порядок врегулювання конфлікту інтересів, у разі його  

виникнення в діяльності  міського голови, депутатів та членів виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради, затверджений  рішенням Бурштинської міської ради  від 

07.12.2015 року №03/03-15, Положення  про постійну комісію Бурштинської міської 

ради   з питань  законності та етики, затверджене рішенням Бурштинської міської ради  

від 07.12.2015 року №01/03-15. (Проект №881)  

  Доповідач: В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

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

оренду в 2018 році. (Проект №940) 

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

майна 

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 

21. Про план роботи  Бурштинської  міської ради на 2018 рік. (Проект № 900) 

Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

 

 

Земельні питання 

22. Про  надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу 

з аукціону на умовах оренди. (Проект №909) 

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

індивідуальних гаражів (гр. Пушка Ю.М.). (Проект №910) 
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24. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) фізичній особі-

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

договору оренди. (Проект №911) 

25. Про внесення змін в рішення міської ради від 27.10.2016  № 12/19-16 «Про  виділення 

земельних ділянок із земель запасу міської ради  для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)»                                     

(гр. Драган А.О.). (Проект №912) 

26. 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                                                        

(гр. Полозяк М.В.). (Проект №913) 

27. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

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

(гр.гр. Яцик Р.М., Осипенков В.М., Волошин В.С., Ткачук М.П., Вовк І.Я., Шандура 

М.О., Кіндер І.В., Дмуховська А.А., Ковальчук О.М., Кіцера П.С., Бесага О.П.,                

Баран Е.І., Навроцький М.П., Процик П.Я., Танчин О.П., Трач С.Р., Угрин О.М., 

Жданюк А.П., Чорний М.М., Ковальчук І.І., Білошапка С.М., Башук Л.А.).                    

(Проект №914) 

28. 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                   

(гр.Вотків Т.В.). (Проект №915) 

29. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр.гр. Пунько І.М., Конопля О.М.). (Проект №916) 

30. 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 (гр.гр. Манзюк Г.М., 

Романів Р.І.). (Проект №917) 

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність із земель запасу міської 

ради (гр.гр. Брязгіна Т.Б., Попович І.І.,Гутник А.М.). (Проект №918) 



 11 

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

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

особистого селянського господарства  з передачею у власність                       (гр.гр. 

Кізима С.Д., Іжицька Г.М., Дидик Р.В., Бойчук Д.М.). (Проект №919) 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (гр. Стецюк 

Р.В.). (Проект №920) 

34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність                            

(гр. Шемелько О.Б., Пеляк С.В., Чава В.В.). (Проект №921) 

35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (гр. Микитин Н.В.). (Проект №922) 

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

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр.гр. Бойчук Д.М., Панчій М.Я.). 

(Проект №923) 

37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у спільну часткову та приватну власність (гр.гр. Полозяк М.В.,                      

Полозяк Р.Р.). (Проект №924) 

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (гр. Сірко Б.М.). (Проект №926) 

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

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність                                     

(гр. Зелена Р.П.). (Проект №927) 

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
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обслуговування індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність                         

(гр. Римар І.М.). (Проект №928) 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність із земель запасу міської 

ради (гр. Кабан М.Ф.). (Проект №929) 

42. Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Дорошенко І.І.). (Проект №930) 

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

(ПП Дулик І.О., Стеців П.І., гр. Татарина М.Р.). (Проект №931) 

44. 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  (гр.Гудяк Г.Д.). (Проект №944) 

45. 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 (гр. Здановський М.Г.,                  

гр. Рошко М.С., гр.Атаманчук А.І.). (Проект №945) 

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

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно свідоцтва про право 

на спадщину за  законом на земельну частку пай. (Проект №946) 

47. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок ТзОВ «Галичанка». (Проект №947) 

48. 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 

(гр. Савенко О.В.). (Проект №948) 

49. Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від 27.10.2017  №19/37-17 «Про 

затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, вул. Нова, 25-а та розстрочку 

платежу при купівлі земельної ділянки» (Проект №949) 

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

50. Відповіді на депутатські запити. 

51. Депутатські запити. 

52. Різне. 

СЛУХАЛИ: 
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1.  Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект № 938) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

1.Внести зміни в рішення міської ради від 20 грудня 2017 року № 02/42-17 «Про міський 

бюджет на 2018 рік», та викласти додатки №1, №2 в новій редакції (додатки додаються). 

2.Частину залишку коштів загального фонду міського бюджету, який склався на 01.01.2018 

року в сумі 2220900,0 грн направити на: 

01 «Міська рада» -1000900,0грн. 

-оплату праці – 250000,0 грн 

- Програму розроблення (оновлення) містобудівної документації територій м.Бурштина та 

с.Вигівка  - 63000,0 грн 

- Програму фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради 

Івано – Франківської області на 2018 рік  ( придбання комп’ютерного обладнання та інвентар 

для земельно- екологічного відділу) – 20000,0 грн,придбання атрибутики (державні прапори)-

2000,крісла для залу засідань в приміщенні міської ради-3000,0грн. 

- поточний ремонт доріг -100000,0 грн 

- капітальний ремонт доріг ( співфінансування)-50000,0 грн 

- розробку робочих проектів, їх експертизи та коригування – 50000,0 грн 

- Міську програму «Відкрите місто-влада для людей» на 2017-2018 роки» - 10000,0 ( друк 

оголошень в друкованих виданнях) 

- Міську цільову  програму розвитку фізичної культури і спорту в м.Бурштин та с.Вигівка на 

2018-2021рр (підпрограма  ГО НФК « Бурштин»)-300000,0 грн ( проводити фінансування при 

умові надання та надходження субвенції з обласного бюджету на капітальний ремонт 

тепломережі Бурштинської гімназії в сумі 250000,0 грн та коштів на розвиток інфраструктури 

міста Бурштина та с.Вигівка) 

- Міську цільову  програму розвитку фізичної культури і спорту в м.Бурштин та с.Вигівка на 

2018-2021рр 

(федерація футболу) – 10000,0 грн 
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-придбаннясвітлодіодних ламп та освітлювальних приладів – 60000,0 грн 

-співфінансування проектів стратегії з ДТЕК – 80000,0 грн 

-придбання господарських товарів (єврорубероїд)-2900,0грн. 

КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

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

створення), міської, селищної, сільської рад»-250000,0 грн 

КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»-25000,0 грн 

При цьому здійснити передачу з загального фонду до спеціального у сумі  12000,0 грн 

КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації)» - 63000,0 грн 

КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» - 200000,0 грн 

При цьому здійснити передачу з загального фонду до спеціального у сумі 100000,0 грн 

КПКВКМБ 0118420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» -10000,0 грн 

КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту» - 310000,0 грн 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»- 142900,0 грн 

КО «Бурштинська центральна міська лікарня» 

- на оплату праці з нарахуваннями – 300000,0 грн 

- на поточний  ремонт приміщення по вул Шухевича,15 – 100000,0 грн 

- на поточний ремонт дитячого відділення – 100000,0 грн 

КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - 500000,0 

грн 

06 Відділ освіти і науки  

Придбання крісел до актового залу для Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 -100000,0 грн 

Оплата праці з нарахуваннями -300000,0 грн 
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КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» - 100000,0 грн 

КПКВКМБ 0611010 «Дошкільна освіта» +300000,0грн. 

08 Відділ соціального захисту населення 

- Оплата праці з нарахування – 150000,0 грн 

КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»- 150000,0 грн 

10 Відділ культури 

- Оплата праці з нарахуваннями -50000,0 грн 

КПКВКМБ 1011100  «Школи естетичного виховання»-50000,0 грн 

37 «Фінансовий відділ» 

- оплата праці з нарахуваннями – 70000,0 грн 

 - Програму надання шефської допомоги Чернівецькому прикордонному загону Західного 

Регіонального Управління Державної Прикордонної Служби України – 10000,0 грн 

- Програму забезпечення пожежної безпеки м.Бурштин та с.Вигівка на 2018 рік – 20000,0 грн 

- ДУ «Івано–Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» Рогатинська 

міськміжрайонна філія для закупівлі лабораторного обладнання для мікробіологічної 

лабораторії Рогатинськоїміськміжрайонної філії (термоста сухо повітряний лабораторний 

«ТВ-80-14») – 20000,0 грн 

КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» - 70000,0 грн 

КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально – економічного розвитку регіону» -50000,0 грн 

При цьому здійснити передачу з загального фонду до спеціального у сумі 20000,0 грн 

3.Частину залишку спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 931000,0грн. спрямувати: 

Міській раді 
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- фінансування Програми фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської 

міської ради 

Івано – Франківської області на 2018 рік(функціонування ЦНАП) 300000,0грн. 

-капітальний ремонт ліфтів-250000,0грн. 

-капітальний ремонт доріг -381000,0грн      

 КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»+300000,0грн. 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» +250000,0грн. 

КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»+381000,0грн. 

4.Частину залишку спеціального фонду міського бюджету (кошти , що надійшли від 

відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва) в сумі 

725698,45грн. спрямувати 

Міській раді для фінансування програми у галузі розвитку земельних відносин(відповідно до 

додатку) -725698,45грн. 

КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»+725698,45грн. 

5.Частину залишку спеціального фонду(інша субвенція з Бовшівського сільського бюджету на 

природоохоронні заходи)в сумі 150000,0грн. спрямувати міській раді на природоохоронні 

заходи відповідно до додатку-150000,0грн. 

КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»+150000,0грн.  

6. Відповідно до листів розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету: 

6.1.Відділ соціального захисту населення 

КПКВКМБ 1513021 «Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового 

палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства»-

1500,0грн. 

КПКВКМБ 1513022 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» +1500,0грн. 

6.2.Міська рада 
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КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»-5000,0грн. 

КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»+5000,0грн. 

Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 120000,0грн.,  а саме 

КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту»+20000,0грн. 

КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення»+100000,0грн. 

Запропонувала, відповідно до звернень розпорядників коштів, внести зміни до бюджету: 

Відділ соціального захисту населення 

КПКВКМБ 0813180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової 

служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг» -10000,0грн 

КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» 

+10000,0грн. 

Міська рада  

КПКВКМБ 0117440 «Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури» -

60000,0грн. 

КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»+60000,0грн. 

Врахувати в складі доходів іншу субвенцію з Насташинського сільського бюджету у сумі 

10000,0грн. та направити відділу освіти для перевезення дітей з с.Куничі до Насташинської 

ЗОШ І-ІІ ст. 

За КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» +10000,0грн. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про забезпечення канцелярськими товарами  та 

папером апарату виконкому. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про надання матеріалів сесії для ознайомлення 

депутатам у електронній формі. 
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А.І.Федорняк – депутат міської ради, про необхідність фінансування ремонту дороги 

по вулиці О.Басараб. 

Р.О.Джура – міський голова, про перспективи ремонту доріг по вул.Енергетиків та 

вул.О.Басараб у 2018 році.  

Голосували про прийняття проекту рішення 01/44 -18 за основу. 

                  «за»            -  22 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 01/44-17 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення 01/44 -18. 

     «за»            -  22 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

1. Внести зміни в рішення міської ради від 20 грудня 2017 року № 02/42-17 «Про міський 

бюджет на 2018 рік», та викласти додатки №1,№2 в новій редакції (додатки додаються). 

2.Частину залишку коштів загального фонду міського бюджету, який склався на 01.01.2018 

року в сумі 2220900,0 грн направити на: 

01 «Міська рада» -1000900,0грн. 

-оплату праці – 250000,0 грн 

- Програму розроблення (оновлення) містобудівної документації територій м.Бурштина та 

с.Вигівка  - 63000,0 грн 

- Програму фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради 

Івано – Франківської області на 2018 рік  (придбання комп’ютерного обладнання та інвентар 

для земельно- екологічного відділу) – 20000,0 грн,придбання атрибутики (державні прапори)-

2000,крісла для залу засідань в приміщенні міської ради-3000,0грн. 

- поточний ремонт доріг -100000,0 грн 

- капітальний ремонт доріг (співфінансування)-50000,0 грн 
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- розробку робочих проектів, їх експертизи та коригування – 50000,0 грн 

- Міську програму «Відкрите місто-влада для людей» на 2017-2018 роки» - 10000,0 (друк 

оголошень в друкованих виданнях) 

- Міську цільову  програму розвитку фізичної культури і спорту в м.Бурштин та с.Вигівка на 

2018-2021рр (підпрограма  ГО НФК «Бурштин»)-300000,0 грн (проводити фінансування при 

умові надання та надходження субвенції з обласного бюджету на капітальний ремонт 

тепломережі Бурштинської гімназії в сумі 250000,0 грн та коштів на розвиток інфраструктури 

міста Бурштина та с.Вигівка) 

- Міську цільову  програму розвитку фізичної культури і спорту в м.Бурштин та с.Вигівка на 

2018-2021рр. 

(федерація футболу) – 10000,0 грн 

-придбаннясвітлодіодних ламп та освітлювальних приладів – 60000,0 грн 

-співфінансування проектів стратегії з ДТЕК – 80000,0 грн 

-придбання господарських товарів (єврорубероїд)-2900,0грн. 

КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

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

створення), міської, селищної, сільської рад»-250000,0 грн 

КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»-25000,0 грн 

При цьому здійснити передачу з загального фонду до спеціального у сумі  12000,0 грн 

КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації)» - 63000,0 грн 

КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» - 200000,0 грн 

При цьому здійснити передачу з загального фонду до спеціального у сумі 100000,0 грн 

КПКВКМБ 0118420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» -10000,0 грн 

КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту» - 310000,0 грн 
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КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»- 142900,0 грн 

КО «Бурштинська центральна міська лікарня» 

- на оплату праці з нарахуваннями – 300000,0 грн 

- на поточний  ремонт приміщення по вул Шухевича,15 – 100000,0 грн 

- на поточний ремонт дитячого відділення – 100000,0 грн 

КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - 500000,0 

грн 

06 Відділ освіти і науки  

Придбання крісел до актового залу для Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 -100000,0 грн 

Оплата праці з нарахуваннями -300000,0 грн 

КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» - 100000,0 грн 

КПКВКМБ 0611010 «Дошкільна освіта» +300000,0грн. 

08 Відділ соціального захисту населення 

- Оплата праці з нарахування – 150000,0 грн 

КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»- 150000,0 грн 

10 Відділ культури 

- Оплата праці з нарахуваннями -50000,0 грн 

КПКВКМБ 1011100  «Школи естетичного виховання»-50000,0 грн 

37 «Фінансовий відділ» 

- оплата праці з нарахуваннями – 70000,0 грн 

 - Програму надання шефської допомоги Чернівецькому прикордонному загону Західного 

Регіонального Управління Державної Прикордонної Служби України – 10000,0 грн 

- Програму забезпечення пожежної безпеки м.Бурштин та с.Вигівка на 2018 рік – 20000,0 грн 
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- ДУ «Івано–Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» Рогатинська 

міськміжрайонна філія для закупівлі лабораторного обладнання для мікробіологічної 

лабораторії Рогатинськоїміськміжрайонної філії (термоста сухо повітряний лабораторний 

«ТВ-80-14») – 20000,0 грн 

КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» - 70000,0 грн 

КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально – економічного розвитку регіону» -50000,0 грн 

При цьому здійснити передачу з загального фонду до спеціального у сумі 20000,0 грн 

3.Частину залишку спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 931000,0грн. спрямувати: 

Міській раді 

- фінансування Програми фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської міської 

ради Івано – Франківської області на 2018 рік (функціонування ЦНАП) 300000,0грн. 

-капітальний ремонт ліфтів-250000,0грн. 

-капітальний ремонт доріг -381000,0грн      

 КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»+300000,0грн. 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» +250000,0грн. 

КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»+381000,0грн. 

4.Частину залишку спеціального фонду міського бюджету (кошти , що надійшли від 

відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва) в сумі 

725698,45грн. спрямувати 

Міській раді для фінансування програми у галузі розвитку земельних відносин (відповідно до 

додатку) -725698,45грн. 

КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»+725698,45грн. 

5.Частину залишку спеціального фонду(інша субвенція з Бовшівського сільського бюджету на 

природоохоронні заходи)в сумі 150000,0грн. спрямувати міській раді на природоохоронні 

заходи відповідно до додатку-150000,0грн. 
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КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»+150000,0грн.  

6. Відповідно до листів розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету: 

6.1.Відділ соціального захисту населення 

КПКВКМБ 1513021 «Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового 

палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства»-

1500,0грн. 

КПКВКМБ 1513022 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» +1500,0грн. 

6.2.Міська рада 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»-5000,0грн. 

КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»+5000,0грн. 

Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 120000,0грн.,а саме 

КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту»+20000,0грн. 

КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення»+100000,0грн. 

Відповідно до звернень розпорядників коштів, внести зміни до бюджету: 

Відділ соціального захисту населення 

КПКВКМБ 0813180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової 

служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг» -10000,0грн 

КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» 

+10000,0грн. 

Міська рада  

КПКВКМБ 0117440 «Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури» -

60000,0грн. 
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КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»+60000,0грн. 

Врахувати в складі доходів іншу субвенцію з Насташинського сільського бюджету у сумі 

10000,0грн. та направити відділу освіти для перевезення дітей з с.Куничі до Насташинської 

ЗОШ І-ІІ ст. 

За КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» +10000,0грн. 

Голосували про прийняття рішення № 01/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення  01/42-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та 

с.Вигівка на 2017 рік. (Проект №898) 

ДОПОВІДАВ:  

           М.С.Назар – начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила з проектом 

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

розвитку, комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства: 

Доповнити п.1.4. згідно рішення міської ради від 20 грудня 2017 року  №01/42 -17 «Про 

внесення змін до міського бюджету на 2017 рік»: 

 - встановлення новорічної ялинки – замінити на суму «20 000,0 грн.» 

- «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.» 

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

«придбання господарських товарів для проведення поточного ремонту приміщення по 

вул.Шухевича,5а +2900,0 грн.» 

Голосували про прийняття проекту рішення 02/44 -18 за основу. 
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     «за»            -  22 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 02/44-18 прийняти за основу. 

Голосували за зміни до проекту рішення 02/44 -18. 

     «за»            -  22 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

Доповнити п.1.4. згідно рішення міської ради від 20 грудня 2017 року  №01/42 -17 «Про 

внесення змін до міського бюджету на 2017 рік»: 

 - встановлення новорічної ялинки – замінити на суму «20 000,0 грн.» 

- «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.» 

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

«придбання господарських товарів для проведення поточного ремонту приміщення по 

вул.Шухевича,5а +2900,0 грн.» 

Голосували про прийняття рішення № 02/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                         «утрим.»  -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  02/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

3. Про внесення змін в «Цільову програму у галузі розвитку земельних відносин на 

території Бурштинської міської ради на 2017-2020 роки». (Проект №902)  

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

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

питань екології: 

 

 

Передбачені 

роботи та 

заходи 

Передбачен

ий обсяг 

фінансуван

ня/ джерела 

фінансуван

ня 

Фінансування за роками 

 

2018 2019-2020 

1.  Розроблення 

проекту 

землеустрою щодо 

встановлення (зміни) 

меж  населеного 

пункту м. Бурштин 

Івано-Франківської 

області та 

проходження 

комплексної 

державної 

експертизи. 

 

345 000  

(спец фонд) 

129 000  

2.  Розроблення 

проекту 

землеустрою щодо 

встановлення (зміни) 

меж  населеного 

пункту с. Вигівка 

Івано-Франківської 

області та 

проходження 

комплексної 

державної 

експертизи 

 

95 000 

(спец фонд) 

59 000  

3. Виготовлення 

технічної 

документації з 

нормативно 

грошової оцінки 

земель міста 

Бурштина та 

проходження 

153 328,45 

 (спец фонд) 
153 328,45 
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комплексної 

державної 

експертизи 

4. Виготовлення 

технічної 

документації з 

нормативно 

грошової оцінки 

земель села Вигівка 

та проходження 

комплексної 

державної 

експертизи 

70 000 

(спец фонд) 

70 000 

 
 

5.  Розроблення 

технічної 

документації із 

землеустрою по 

проведенню робіт з 

інвентаризації 

земель  населеного 

пункту м. Бурштин 

Івано-Франківської 

області 

 

300 000 

(спец фонд) 

242 100  

6.  Розроблення 

технічної 

документації із 

землеустрою по 

проведенню робіт з 

інвентаризації 

земель  населеного 

пункту с. Вигівка 

Івано-Франківської 

області 

 

80 000 

(спец фонд) 

72 270  

7. Виготовлення 

проектів 

землеустрою 

 

50 000 

(міський 

бюджет) 

8 000  

8. Експертиза 

землевпорядної 

документації  

11 000  
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9. Розроблення 

детальних планів 

території 

8 000  

10. Корегування 

кошторисної 

частини проектів 

23 000  

 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про роботи по інвентаризації земель та встановленні 

меж. 

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, про заключені договори 

на виконання робіт по встановленню меж населених пунктів та інвентаризації землі. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про погодження меж сусідніми сільськими 

радами. 

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, про довивчення питання  

головою сільської ради В.В.Комарницьким щодо встановлення меж із Демянівською 

сільською радою. 

Голосували про прийняття проекту рішення 03/44 -18 за основу. 

     «за»            -  24 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 02/44-18 прийняти за основу. 

Голосували за зміни до проекту рішення 03/44 -18. 

     «за»            -  24 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

 

 

Передбачен

ий обсяг 

фінансуван

ня/ джерела 

Фінансування за роками 

 

2018 2019-2020 
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Передбачені 

роботи та 

заходи 

фінансуван

ня 

1.  Розроблення 

проекту 

землеустрою щодо 

встановлення (зміни) 

меж  населеного 

пункту м. Бурштин 

Івано-Франківської 

області та 

проходження 

комплексної 

державної 

експертизи. 

 

345 000  

(спец фонд) 

129 000  

2.  Розроблення 

проекту 

землеустрою щодо 

встановлення (зміни) 

меж  населеного 

пункту с. Вигівка 

Івано-Франківської 

області та 

проходження 

комплексної 

державної 

експертизи 

 

95 000 

(спец фонд) 

59 000  

3. Виготовлення 

технічної 

документації з 

нормативно 

грошової оцінки 

земель міста 

Бурштина та 

проходження 

комплексної 

державної 

експертизи 

153 328,45 

 (спец фонд) 

153 328,45 

 
 

4. Виготовлення 

технічної 

документації з 

нормативно 

70 000 

(спец фонд) 

70 000 
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грошової оцінки 

земель села Вигівка 

та проходження 

комплексної 

державної 

експертизи 

5.  Розроблення 

технічної 

документації із 

землеустрою по 

проведенню робіт з 

інвентаризації 

земель  населеного 

пункту м. Бурштин 

Івано-Франківської 

області 

 

300 000 

(спец фонд) 

242 100  

6.  Розроблення 

технічної 

документації із 

землеустрою по 

проведенню робіт з 

інвентаризації 

земель  населеного 

пункту с. Вигівка 

Івано-Франківської 

області 

 

80 000 

(спец фонд) 

72 270  

7. Виготовлення 

проектів 

землеустрою 

 

50 000 

(міський 

бюджет) 

8 000  

8. Експертиза 

землевпорядної 

документації  

11 000  

9. Розроблення 

детальних планів 

території 

8 000  

10. Корегування 

кошторисної 

частини проектів 

23 000  

 

Голосували про прийняття рішення № 03/44-18 в цілому. 
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                                                         «за»         -  24 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  03/44-18  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про затвердження Програми запровадження електронного документообігу у виконавчих 

органах  Бурштинської  міської   ради   на період 2018-2020 років.  (Проект №888) 

ДОПОВІДАВ:  

  С.О.Видай – керуюча справами виконавчого комітету, яка ознайомила з проектом 

рішення та висновками до проекту рішення комісій з питань бюджету та економічного 

розвитку, з питань гуманітарної політики про підтримку даного проекту. 

Голосували про прийняття рішення № 04/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  24 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  04/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

5. Про затвердження Програми фінансування мобілізаційних заходів населення та заходів з 

територіальної оборони на 2018 рік.(Проект №895) 

ДОПОВІДАВ:  

М.О.Чопик – головний спеціаліст  з питань діяльності правоохоронних органів,оборонної 

та мобілізаційної роботи, який ознайомив з проектом рішення та висновками до проекту 

рішення комісії з питань законності та етики, з питань бюджету та економічного розвитку про 

підтримку даного проекту. 

 

Голосували про прийняття рішення № 05/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  24 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  05/44-14  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 

6. Про затвердження міської цільової соціальної програми «Оздоровлення і відпочинку 

дітей та учнівської молоді м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки». (Проект №903) 

ДОПОВІДАВ:  

           М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту, яка ознайомила з проектом 

рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань бюджету та економічного 

розвитку, з питань гуманітарної політики про підтримку даного проекту. 

Голосували про прийняття рішення № 06/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  24 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  06/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

7. Про затвердження міської цільової соціальної програми «Розвитку фізичної культури і 

спорту в м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки». (Проект №904) 

ДОПОВІДАВ:  

           М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту, яка ознайомила з проектом 

рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань бюджету та економічного 

розвитку, з питань гуманітарної політики про підтримку даного проекту. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, про мале фінансування програми. 

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

(додається). 

Голосували про прийняття рішення № 07/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  07/44-18  в цілому (рішення додається). 

 



 32 

СЛУХАЛИ: 

8. Про Програму розвитку галузі культури м. Бурштин та с. Вигівка на 2018 р.(Проект 

№905) 

ДОПОВІДАВ:   

           Ю.С.Степась – начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків, яка 

ознайомила з проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань 

бюджету та економічного розвитку, з питань гуманітарної політики про підтримку даного 

проекту. 

Голосували про прийняття рішення № 08/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  24 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  08/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

9. Про Програму духовного розвитку м. Бурштин та с. Вигівка на 2018 р.(Проект №906) 

 

ДОПОВІДАВ:   

           Ю.С.Степась – начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків, яка 

ознайомила з проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань 

бюджету та економічного розвитку, з питань гуманітарної політики про підтримку даного 

проекту. 

Голосували про прийняття рішення № 09/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  24 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  09/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

10. Про Програму фінансової  підтримки культурно-просвітницького товариства «Дзвін» на 

2018 рік.(Проект №933) 

ДОПОВІДАВ:   
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            Ю.С.Степась – начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків, яка 

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

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

гуманітарної політики: змінити суму фінансового забезпечення з 6000 грн. на 5000 грн. згідно 

міського бюджету на 2018 рік. 

Голосували про прийняття проекту рішення 10/44 -18 за основу. 

     «за»            -  23 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 10/44-18 прийняти за основу. 

Голосували за зміни до проекту рішення 10/44 -18. 

     «за»            -  23 

   «проти»      -  0 

утрим.»     -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

У розділі 5. Фінансове забезпечення Програми : «в сумі –  5,0 тис.грн.». 

Голосували про прийняття рішення № 10/44-17 в цілому. 

                                                        «за»         -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  10/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

11. Про внесення змін в рішення міської ради від 27.12.2016 № 31/21-16 «Про затвердження 

Положення про дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах 

багатоквартирних будинків м. Бурштин». (Проект №941) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

архітектури та житлово – комунального господарства, бюджету та економічного розвитку  про 

підтримку даного проекту. 
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Голосували про прийняття рішення № 11/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  24 

                                                        «проти»    - 0 

                                                        «утрим.»  -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  11/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

12. Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин на 2018 рік.                        

(Проект №939) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісій з питань бюджету та 

економічного розвитку про підтримку даного проекту. 

ВИСТУПИЛИ: 

Т.Д.Попик - голова комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства, про те, що комісія на засіданні не прийняла рішення по даному 

проекту, оскільки не було набрано відповідної кількості голосів. 

Голосували про прийняття рішення № 12/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   6 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  12/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

13. Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках м. Бурштин на 2018 рік. (Проект №936) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

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

розвитку про підтримку даного проекту. 

Голосували про прийняття рішення № 13/44-18 в цілому. 
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                                                         «за»         -  24 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  13/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

14. Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті 

Бурштин на  2018-2020 роки. (Проект №884) 

 ДОПОВІДАВ:  

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

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

економічного розвитку про підтримку даного проекту. 

Голосували про прийняття рішення № 14/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  24 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  14/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

15. Про використання системи електронних закупівель Рrozorro розпорядниками коштів 

міського бюджету за 2017 рік. (Проект №885)  

 ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення постійних депутатських комісій. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, про закупівлю через систему Рrozorro пічки для 

службового автомобіля; про економію коштів на закупівлях. 

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

зекономлених коштів. 

С.М.Сопільняк – головний лікар КО «Бурштинська центральна міська лікарня», про 

негативне ставлення до проведення закупівель через Рrozorro. 
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 І.Я.Рибчук – головний спеціаліст відділу економіки та промисловості, про 

правильність складання технічних завдань; про підтримку використання системи електронних 

закупівель Рrozorro. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про виконавців технічних завдань та правильність 

заключення угод; про підтримку використання системи електронних закупівель Рrozorro. 

Р.О.Джура – міський голова, про відсутність фінансування ТРК РАІ та виступи 

депутата Л.Р.Івасюк. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про часті виступи на телебаченні міського голови; 

закликала міського голову не коментувати виступи депутатів. 

Р.О.Джура – міський голова, про оплату виступів на телебаченні за власний рахунок. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про підтримку використання системи електронних 

закупівель Рrozorro та запропонував якісно оформляти документацію. 

І.Я.Рибчук – головний спеціаліст відділу економіки та промисловості, про процедуру 

отримання товару. 

 Л.І.Горват – депутат міської ради, про ведення списку недобросовісних 

постачальників. 

І.Я.Рибчук – головний спеціаліст відділу економіки та промисловості, про існування 

механізму повернення продуктів закупівлі. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про виконання ТЗ під виділені кошти. 

Р.О.Джура – міський голова, про процедуру закупівлі тракторів. 

В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, про труднощі написання ТЗ та 

перевірки щодо технічних завдань, предметів закупівлі. 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про роботу відділу економіки та промисловості щодо 

використання системи електронних закупівель Рrozorro, звернув увагу на якість ТЗ та вказав 

на проблему відсутності фахівців у написанні ТЗ. 

М.Г.Тимошик – депутат міської ради, про невиконання робіт, які були виведені із 

системи електронних закупівель Рrozorro та на які були призначення; небажання допустити до 

їх виконання інших  підрядників. 

Р.О.Джура – міський голова, про те, що роботи які були виведені із системи 

електронних закупівель Рrozorro, аварійні роботи – це роботи для КП «Житловик». 

В.Є.Василик – депутат міської ради, з пропозицією закупити новий автомобіль для 

потреб міської ради. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про коментарі голови до виступів. 

Голосували про прийняття рішення № 15/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  24 
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                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  15/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

16. Про внесення змін в додаток 1 до рішення міської ради від 28 квітня 2017 року                        

№ 18/30-17 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через 

Центр надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради у новій редакції». 

(Проект №851) 

ДОПОВІДАВ:  

            О.І.Мартинів – керівник центру надання адміністративних послуг, яка ознайомила з 

проектом рішення, рекомендацією гуманітарної політики про підтримку даного проекту.  

 

Голосували про прийняття рішення № 16/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -   24 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  16/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

17. Про затвердження Положення про юридичний відділ Бурштинської міської ради в новій 

редакції. (Проект №852) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

комісії з питань законності та етики про підтримку даного проекту. 

 

Голосували про прийняття рішення № 17/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  17/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 
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18. Про внесення змін в Порядок врегулювання конфлікту інтересів, у разі його  

виникнення в діяльності  міського голови, депутатів та членів виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради, затверджений  рішенням Бурштинської міської ради  від 

07.12.2015 №03/03-15, Положення  про постійну комісію Бурштинської міської ради   з 

питань  законності та етики, затверджене рішенням Бурштинської міської ради  від 

07.12.2015 №01/03-15. (Проект №881)  

   

ДОПОВІДАВ:  

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

рекомендацією до проекту комісії з питань законності та етики про підтримку даного проекту. 

 

Голосували про прийняття рішення № 18/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  18/44-18   в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

в 2018 році.(Проект №940) 

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 господарства про підтримку даного проекту.  

ВИСТУПИЛИ: 

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

запропонував залишити даний об’єкт у комунальній власності міста. 

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

призупинення роботи по індустріальному парку. 
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Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про велику кількість аптек у місті, про не 

підтримку даного проекту рішення; про розгляд питання по ремонту даного приміщення; про 

потенційних інвесторів до індустріального парку. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про не підтримку даного проекту рішення та 

запропонувала надати приміщення під аптеку у старій частині міста. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про потребу у приміщеннях для  розміщення 

служб виконавчого апарату міської ради та підтримку даного проекту рішення. 

Р.О.Джура – міський голова, про початок роботи аптеки розташованої у старій частині 

міста. 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про малу площу приміщення по вул.Січових 

стрільців, 15  для розміщення служб виконавчого апарату міської ради. 

Голосували про прийняття рішення по проекту № 940 в цілому. 

                                                         «за»          - 4  

                                                        «проти»    - 11 

                                                        «утрим.»   - 9 

(Результати поіменного голосування додаються). 

        Проект депутатами відхилено, оскільки не отримав необхідної більшості голосів від 

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

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – депутат міської ради, з пропозицією не вносити в перелік об’єктів, що 

підлягають наданню в оренду в 2018 році нежитлове приміщення аптеки по                                   вул. 

С. Стрільців, 15, м. Бурштин, загальною площею 303,6 кв. м. 

Голосували про прийняття рішення № 19/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -   20 

                                                        «проти»    -   0 

                                                         «утрим.»  -   3 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  19/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 
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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 господарства про підтримку даного проекту. 

ВИСТУПИЛИ: 

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

земельна ділянка виділена із порушенням чинного законодавства. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про необхідність проведення громадських слухань 

та не підтримку проекту рішення. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про процедуру вирішення питання будівництва 

де передбачено громадські слухання. 

Голосували про прийняття рішення № 20/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -   19 

                                                        «проти»    -   3 

                                                        «утрим.»  -    2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  20/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

21. Про план роботи  Бурштинської  міської ради на 2018 рік. (Проект № 900) 

 

ДОПОВІДАВ:  

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив з проектом рішення, 

рекомендаціями до проекту рішення про підтримку даного проекту; рекомендацією 

юридичного відділу до п.5 розділу ІІ слово «місцевим» вилучити.  

 

Голосували про прийняття рішення № 21/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -   24 

                                                        «проти»    -   0 

                                                         «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  21/44-18  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 

22. Про  надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу з 

аукціону на умовах оренди. (Проект №909) 

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 про підтримку даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 22/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  22/44-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

індивідуальних гаражів (гр. Пушка Ю.М.). (Проект №910) 

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 про підтримку даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 23/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  23/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

24. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) фізичній особі-підприємцю 

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

оренди. (Проект №911) 

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 про підтримку даного проекту. 

ВИСТУПИЛИ: 

О.І.Ліуш  –  підприємець, про судове рішення; про генеральний план міста. 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про судове рішення; про відсутність протоколу 

громадських слухань; про проект торгового ряду по вул.Калуській. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про відсутність протоколу громадських 

слухань по питанню будівництва торгового ряду по вул.Калуській; про рішення суду. 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про рішення міської ради по присвоєнню  

кадастрового номера на земельну ділянку. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про рішення міської ради на дозвіл  по 

присвоєнню  кадастрового номера на земельну ділянку.Р.С.Іванюк – депутат міської ради, з 

пропозицією пункт 3 викласти в редакції: «В місячний термін зареєструвати речове право на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку». 

Голосували про прийняття проекту рішення 24/44 -18 за основу. 

      «за»            -  22 

   «проти»     -  0 

    «утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 24/44-18 прийняти за основу. 

Голосували за зміни до проекту рішення 24/44 -18. 

     «за»            -  22 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

ВИРІШИЛИ:  

пункт 3 викласти в редакції: «В місячний термін зареєструвати речове право на 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку». 

                                        Голосували про прийняття рішення № 24/44-18 в цілому. 
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                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  24/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

25. Про внесення змін в рішення міської ради від 27.10.2016  № 12/19-16 «Про  виділення 

земельних ділянок із земель запасу міської ради  для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)»                                     

( гр. Драган А.О.). (Проект №912) 

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 про підтримку даного проекту; рекомендаціями першого 

заступника міського голови та юридичного відділу: 

Перший заступник міського голови: не відповідає «Положенню про порядок надання 

земельних ділянок…» (рішення міської ради від 28.02.2017  №06/27-17). 

Юридичний відділ: підтримую зауваження першого заступника міського голови. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, прокоментував пункт 2.10 Положення; 

про рішення міської ради по вилученню земельної ділянки в землі запасу міської ради. 

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, про відсутність такого 

рішення. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 25/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  17 

                                                        «проти»    -  1 

                                                        «утрим.»   -  5 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення 25/44-18  в цілому (рішення додається). 

Примітка. Розпорядженням міського голови від 29.01.2018  № 25 «Про зупинення 

дії рішення Бурштинської міської ради VІІ скликання від  26.01.2018 року (за проектом 
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№ 912 від 21.12.2017) № 25/44-18 від 26.01.2018 «Про внесення змін в рішення міської 

ради від 27.10.2016 № 12/19-16 «Про виділення земельних ділянок із земель запасу міської 

ради для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) ( гр. Драган А.О.)»»  дія рішення зупинена. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про можливість проведення позачергової сесії по 

даному питанню. 

Р.О.Джура – міський голова, про роботу ради у правовому руслі. 

СЛУХАЛИ: 

26. 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                                                        (гр. 

Полозяк М.В.).  (Проект №913) 

 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 26/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  26/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

27. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

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

(гр.гр. Яцик Р.М., Осипенков В.М., Волошин В.С., Ткачук М.П., Вовк І.Я., Шандура М.О., 

Кіндер І.В., Дмуховська А.А., Ковальчук О.М., Кіцера П.С., Бесага О.П.,                Баран 

Е.І., Навроцький М.П., Процик П.Я., Танчин О.П., Трач С.Р., Угрин О.М., Жданюк А.П., 

Чорний М.М., Ковальчук І.І., Білошапка С.М., Башук Л.А.).                    (Проект №914) 
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ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 27/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  29/44-17  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

28. 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                   

(гр.Войтків Т.В.). (Проект №915) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

Голосували про прийняття рішення № 28/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  28/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

29. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка)(гр.гр. Пунько І.М., Конопля О.М. ). (Проект №916) 

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                         Голосували про прийняття рішення № 29/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  29/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

30. 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 (гр.гр. Манзюк Г.М., 

Романів Р.І.). (Проект №917) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                         Голосували про прийняття рішення № 30/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  30/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність із земель запасу міської 

ради (гр.гр. Брязгіна Т.Б., Попович І.І.,Гутник А.М.). (Проект №918) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 
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                    Голосували про прийняття рішення № 31/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  31/44-18  в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

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

(додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

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

особистого селянського господарства  з передачею у власність  (гр.гр. Кізима С.Д., 

Іжицька Г.М., Дидик Р.В., Бойчук Д.М.). (Проект №919) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                     Голосували про прийняття рішення № 32/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  32/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

особистого селянського господарства з передачею у власність (гр.Стецюк Р.В.).  (Проект 

№920) 

ДОПОВІДАВ:  

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

документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії земельної та з 

питань екології про підтримку даного проекту. 

                     Голосували про прийняття рішення № 33/44-18 в цілому. 
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                                                         «за»          -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення 33/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність                            

(гр. Шемелько О.Б., Пеляк С.В., Чава В.В. ). (Проект №921) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                    Голосували про прийняття рішення № 34/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  34/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

з передачею у приватну власність ( гр. Микитин Н.В.). (Проект №922) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                       Голосували про прийняття рішення № 35/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 
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(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  35/44-18  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр.гр. Бойчук Д.М., Панчій М.Я.). (Проект 

№923) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                      Голосували про прийняття рішення № 36/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»   -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення 36/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

з передачею у спільну часткову та приватну власність (гр.гр. Полозяк М.В.,                      

Полозяк Р.Р.). (Проект №924) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                   Голосували про прийняття рішення № 37/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 
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(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення 37/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

з передачею у приватну власність (гр. Сірко Б.М.). (Проект №926) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                    Голосували про прийняття рішення № 38/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення 38/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність                                     

(гр. Зелена Р.П.). (Проект №927) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                  Голосували про прийняття рішення № 39/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення 39/44-18  в цілому (рішення додається). 

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

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність                         (гр. 

Римар І.М.). (Проект №928) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                   Голосували про прийняття рішення № 40/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення 40/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність із земель запасу міської 

ради (гр. Кабан М.Ф.). (Проект №929) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 41/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення 41/44-18  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

42. Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 

(гр. Дорошенко І.І.). (Проект №930) 
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ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                  Голосували про прийняття рішення № 42/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»   -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення 42/44-18  в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

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

(додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

(ПП Дулик І.О., Стеців П.І., гр. Татарина М.Р.). (Проект №931) 

 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                  Голосували про прийняття рішення № 43/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення 43/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

44. 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  (гр.Гудяк Г.Д.). (Проект №944) 

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                  Голосували про прийняття рішення № 44/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  23 

                                                        «проти»   -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення 44/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

45. 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 (гр. Здановський М.Г.,                  

гр. Рошко М.С., гр.Атаманчук А.І.). (Проект №945) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 45/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення 45/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно свідоцтва про право 

на спадщину за  законом на земельну частку пай. (Проект №946) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                 Голосували про прийняття рішення № 46/44-18 в цілому. 
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                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення 46/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

47. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок ТзОВ «Галичанка». (Проект №947) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту, запропонував внести зміни до 

проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який запропонував зняти даний проект з розгляду 

оскільки начальник земельно – екологічного відділу В.М.Копаниця не виконав доручення та 

не перевірив зміст проекту, який пропонується до розгляду. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, з пропозицією розглянути запропоновані зміни. 

                     Голосували про зняття з розгляду проекту № 948 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок ТзОВ 

«Галичанка»».  

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»   -  0 

                                                        «утрим.»  -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду проект № 948 «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок ТзОВ «Галичанка»».  

 

СЛУХАЛИ: 

48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

(гр. Савенко О.В.). (Проект №948) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                   Голосували про прийняття рішення № 47/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення 47/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

49. Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від 27.10.2017  №19/37-17 «Про 

затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, вул. Нова, 25-а та розстрочку 

платежу при купівлі земельної ділянки» (Проект №949) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                 Голосували про прийняття рішення № 48/44-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення 48/44-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

50. Відповіді на депутатські запити. (Не було). 

СЛУХАЛИ: 

51. Депутатські запити. 

ДОПОВІДАВ: 
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І.В.Прокопів - депутат міської ради, про депутатський запит щодо  ремонту доріг в 

районі індивідуальної забудови (копія запиту додається). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 49.01/44-18  додається). 

Голосували  

  «за»             -  22 

«проти»      -   0 

                                                           «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ДОПОВІДАВ: 

І.З.Карвацький - депутат міської ради, про депутатський запит щодо сплати земельного 

податку Компанією ДТЕК в межах території Бурштинської міської ради (копія запиту 

додається). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 49.02/44-18 додається). 

Голосували  

  «за»             -  22 

«проти»      -  0 

                                                           «утрим.»   -  0 

                       (Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 

52. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.Р.Івасюк - депутат міської ради, про інтернет опитування мешканців міста. 

М.Я.Михайлишин – спеціаліст І категорії юридичного відділу, про е – декларування за 

2017 рік; про рекомендації НАЗК щодо заповнення декларацій; про методичні рекомендації 

НАЗК щодо конфлікту інтересів; про терміни подачі повідомлення НАЗК у разі зміни 

фінансового стану; про терміни подачі декларацій. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про терміни подачі декларацій. 

  Р.О.Джура – міський голова, про відрядження у м.Київ по питанню фінансування 

освіти; про проблеми існування пологово відділення міської лікарні; про зустріч з 

представниками департаментів ОДА 30.01.2018 щодо реформування місцевого 

самоврядування, освіти та медицини; про господарські питання міста; про проведення форуму 

егнергоефективності у місті; про розробку стратегії розвитку міста до 2030 року; про виплату 

заробітної плати  за 2017 рік працівникам комбінату спортивних споруд ДТЕК Бурштинська 

ТЕС; про наказ ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» про створення нової структури КСС у дирекції 

Бурштинської ТЕС; про лист директора Бурштинської ТЕС Д.А.Шмигаля щодо початку 
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роботи плавального басейну; про перехід на прямі договори; про постанову КМУ щодо 

повернення субсидій них коштів виробнику; про борг держави перед КП «Житловик»;про 

дорожній фонд на 2018 рік; про проект закону №6466  щодо центрів ОТГ; про фінансову 

підтримку М.В.Шкарповичу, Т.Кічурі ; про благодійний ярмарок 28.01.2018; про отравлення 

на території міста бродячих собак та проблеми які вони створюють. 

В.Л.Рик - депутат міської ради, про неможливість вирішення питання бродячих собак 

тільки коштом місцевого бюджету;про зверненя мешканців міста щодо можливості 

встановлення меморіальної дошки сину композитора Моцарта. 

Р.О.Джура – міський голова, про перспективи роботи магазину АТБ. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про проект нового регламенту роботи міської ради; 

про оформлення протоколів засідань депутатських комісій для здачі в архів; про звіти голів 

комісій; про обрання голови тимчасової депутатської комісії по питання переходу на прямі 

договори. 

Л.Р.Івасюк - депутат міської ради, про про екологічну ситуацію в місті; запропонувала 

оформити звернення до міністерства енергетики, містерство екології; про ініціювання 

перевірки на предмет екологічного стану в місті. 

Р.О.Джура – міський голова, про звернення в міністерство екології від мешканців міста; 

про роботу санстанції на території міста 23.01.2018. 

 

 

 

Міський голова                                                                  Роксолана Джура  


