
 1 

Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

сорок сьомої позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

 

Від 23 лютого 2018 року м. Бурштин 

Початок: 16: 00 

Закінчення: 17:00 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–      18 депутатів  міської ради (список додається). 

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

Відсутні на сесії: 8 депутатів міської ради (І.Я.Дашевич, Р.В.Дидик, А.С.Крижалка, 

І.М.Мазур, В.Л.Рик, Т.М.Сенчина, К.М.Соронович, М.В.Шкарпович). 

СЛУХАЛИ:  

           Про порядок денний сорок сьомої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

сьомої  сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про затвердження Міської цільової програми «Фінансова підтримка КП 

«Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» на 2018 рік. (Проект № 1001) 

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

міської ради» 

2. Депутатські запити. 

3. Різне. 

Голосували про порядок денний 47 сесії в цілому. 

                                                          «за»            -  19 

                                                               «проти»      -  0 

                                                         «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: 

    Затвердити порядок денний сорок сьомої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання: 
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1. Про затвердження Міської цільової програми «Фінансова підтримка КП 

«Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» на 2018 рік. (Проект № 1001) 

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

міської ради» 

2. Депутатські запити. 

3. Різне. 

СЛУХАЛИ: 

1. Про затвердження Міської цільової програми  «Фінансова підтримка КП 

«Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» на 2018 рік.(Проект № 1001) 

ДОПОВІДАВ:  

І.М.Туз – директор КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради», який 

ознайомив з проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісій з питань 

бюджету та економічного розвитку про підтримку даного проекту. 

Голосували про прийняття рішення № 01/47-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 01/47-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

2. Депутатські запити.  

ДОПОВІДАВ: 

        І.З.Карвацький - депутат міської ради, про надання інформації щодо робіт по 

організації безпеки дорожнього руху на ділянці дороги Н-09, яка проходить через місто 

Бурштин (копія запиту додається). 

Голосували про прийняття рішення № 02/47-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 02/47-18  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 

3. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

о.Михайло Шемелько – священник, про виділення земельної ділянки по вул. Лісна 

площею  5 сотих під будівництво церкви. 

Р.О.Джура – міський голова, з рекомендацією звернутися із заявою щодо виділення 

земельної ділянки для будівництва церкви. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, ознайомив із заявою фракції «Воля» (текст 

додається). 

Р.О.Джура – міський голова, про запит депутата І.З.Карвацького; про освітлення 

пішохідних переходів за рахунок компанії ДТЕК; про форум, який планується на 

15.03.2018; про роботу над Стратегією 2030; про потенційного інвестораи - компанію 

«Leoni AG». 

 

          

 

Міський голова                                                               Роксолана Джура 

 


