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    Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

п’ятдесятої  сесії міської ради сьомого скликання 

Від  30 березня  2018 року м. Бурштин 

Початок: 18:20 

Закінчення: 20:05 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       20 депутатів  міської ради (список додається). 

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

Відсутні на сесії: 6 депутатів міської ради (І.Я.Дашевич, Р.В.Дидик, А.С.Процик, 

К.М.Соронович, М.Г.Тимошик, М.В.Шкарпович). 

СЛУХАЛИ: Про зміни в склад лічильної комісії на 50 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

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

лічильної комісії: 

1.Р.С.Іванюк – депутат міської ради. 

Голосували про зміни в  склад лічильної комісії на 50 сесію. 

     «за»            -  20 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     - 0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести в склад лічильної комісії на 50 сесію депутата міської ради 

Р.С.Іванюка. 

ВИСТУПИЛИ: 

  Р.О.Джура – міський голова, яка запропонувала внести до  порядку денного зміни: 

 

СЛУХАЛИ:  

           Про порядок денний п’ятдесятої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

           Р.О.Джура - міський голова, яка ознайомила з проектом порядку денного п’ятдесятої 

сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 
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1. Про затвердження стартової плати за користування земельною ділянкою, право 

оренди якої підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) в                      

м. Бурштин, урочище «Пасовище» площею 12,00 га та затвердження умов продажу 

права оренди земельної ділянки.(Проект № 1058). 

2. Про внесення змін в пункт 1 рішення міської ради від 24.10.2014 № 18/46-14 «Про 

створення індустріального парку «Бурштин» .(Проект № 1059) 

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

3. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати для звичайних умов 

будівництва об’єктів при складності робіт 3,8 за рахунок коштів міського 

бюджету.(Проект № 1056). 

Доповідач: Т.Д.Попик – голова комісії з питань будівництва, архітектури та         

житлово – комунального господарства 

4. Про погодження рішень міського голови (Джури Р.О.), як співзасновника Агенції 

місцевого економічного розвитку м. Бурштина в частині повноважень Бурштинської 

міської ради (Проект №1071) 

Доповідач: О.В.Шаган-  виконавчий директор АМЕР 

5. Про розширення переліку адміністративних послуг,які надаються через Центр 

надання адміністративнихпослуг Бурштинської міської ради (Проект №1074) 

Доповідач: С.О.Видай – керуючий справами виконкому 

6. Про  затвердження   Концепції   модернізації та розвитку Центру надання 

адміністративнихпослуг м.Бурштин на 2018 – 2019 роки (Проект №1075) 

Доповідач: С.О.Видай – керуючий справами виконкому 

7. Відповіді на депутатські запити. 

8. Депутатські запити. 

9. Різне. 

Голосували про прийняття проекту порядку  денного 50 сесії за основу. 

  «за»            -  21 

«проти»     -   0 

       «утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект  порядку  денного 50 сесії прийняти за основу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
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  Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив з висновками та рекомендаціями 

постійних депутатських комісії (додаються). 

В.Є.Василик – депутат міської ради, який запропонував зняти з розгляду проект            

№ 1071 «Про погодження рішень міського голови (Джури Р.О.), як співзасновника Агенції 

місцевого економічного розвитку м. Бурштина в частині повноважень Бурштинської міської 

ради» оскільки комісії з питань законності та етики не змогла прийняти по ньому рішення. 

Голосували про зняття з розгляду проекту    № 1071 «Про погодження рішень 

міського голови (Джури Р.О.), як співзасновника Агенції місцевого 

 економічного розвитку м. Бурштина в частині повноважень  

Бурштинської міської ради»    

                   «за»             -  3 

   «проти»      -  6 

     «утрим.»     -  11 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Пропозиція  депутатами відхилена, оскільки не отримала необхідної більшості 

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

голова. 

Голосували про порядок денний 50 сесії в цілому. 

  «за»            -  20 

      «проти»      -  0 

«утрим.»    -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  

    Затвердити порядок денний п’ятдесятої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання: 

1. Про затвердження стартової плати за користування земельною ділянкою, право 

оренди якої підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) в                      

м. Бурштин, урочище «Пасовище» площею 12,00 га та затвердження умов продажу 

права оренди земельної ділянки.(Проект № 1058). 

2. Про внесення змін в пункт 1 рішення міської ради від 24.10.2014 № 18/46-14 «Про 

створення індустріального парку «Бурштин» .(Проект № 1059) 

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

3. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати для звичайних умов 
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будівництва об’єктів при складності робіт 3,8 за рахунок коштів міського 

бюджету.(Проект № 1056). 

Доповідач: Т.Д.Попик – голова комісії з питань будівництва, архітектури та         

житлово – комунального господарства 

4. Про погодження рішень міського голови (Джури Р.О.), як співзасновника Агенції 

місцевого економічного розвитку м. Бурштина в частині повноважень Бурштинської 

міської ради. (Проект №1071) 

Доповідач: О.В.Шаган-  виконавчий директор АМЕР 

5. Про розширення переліку адміністративних послуг,які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради. (Проект №1074) 

Доповідач: С.О.Видай – керуючий справами виконкому 

6. Про  затвердження   Концепції   модернізації та розвитку Центру надання 

адміністративних послуг м.Бурштин на 2018 – 2019 роки. (Проект №1075) 

Доповідач: С.О.Видай – керуючий справами виконкому 

7. Відповіді на депутатські запити: 

- рішення міської ради від 26.01.2018 № 49.02/44-18 «Про депутатський запит  

І.З.Карвацького»; 

- рішення міської ради від 20.03.2018 № 03/48-18 «Про депутатський запит  

Т.М.Сенчини». 

8. Депутатські запити (І.О.Дулик). 

9. Різне. 

СЛУХАЛИ: 

1. Про затвердження стартової плати за користування земельною ділянкою, право 

оренди якої підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) в                      

м. Бурштин, урочище «Пасовище» площею 12,00 га та затвердження умов продажу 

права оренди земельної ділянки.(Проект № 1058). 

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: 
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1.Внести зміни у назву рішення та викласти його в такій редакції: «Про продаж права 

оренди земельної ділянки  в м. Бурштин урочище «Пасовище» площею 12,00 га на 

конкурентних засадах (земельних торгах) та затвердження умов продажу права оренди 

земельної ділянки». 

2.Внести зміни у пункт 1 та викласти його в такій редакції: «Продати право оренди 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, урочище 

«Пасовище» площею 12,00 га кадастровий номер 2621210300:01:006:0081 для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, код 11.02, категорія земель: землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення на конкурентних засадах 

(земельних торгах)». 

3. Внести зміни у пункт 2 та викласти його в такій редакції: «Встановити стартовий 

розмір річної орендної плати за користування земельною ділянкою 

несільськогосподарського призначення в сумі 1 191 360,39 грн.,  що становить 10% від 

нормативно-грошової оцінки земельної ділянки та крок земельних торгів (аукціону) з 

продажу права оренди земельної ділянки в сумі 5 956,80 грн., що становить 0,5% від 

стартової плати за користування земельною ділянкою». 

4. Внести зміни у пункт 3 та викласти його в такій редакції: «Затвердити проект 

договору оренди землі, який пропонується укласти  з переможцем земельних торгів». 

5. Внести зміни у пункт 4 та викласти його в такій редакції: «Уповноважити міського 

голову Джуру Р.О. (або особу, яка тимчасово виконує обов’язки міського голови на період 

його відсутності) на підписання протоколу земельних торгів та договору оренди землі з 

переможцем земельних торгів за їх результатами від імені Бурштинської міської ради». 

Голосували про прийняття проекту рішення 01/50 -18 за основу. 

 «за»            -  21 

 «проти»     -  0 

 «утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 01/50-18 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 01/50-18. 

  «за»           -  21 

«проти»    -  0 
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«утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

1.Викласти назву рішення в такій редакції: «Про продаж права оренди земельної 

ділянки  в м. Бурштин урочище «Пасовище» площею 12,00 га на конкурентних засадах 

(земельних торгах) та затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки». 

2. Пункт 1 викласти в такій редакції: «Продати право оренди земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, урочище «Пасовище» площею 12,00 га 

кадастровий номер 2621210300:01:006:0081 для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, код 11.02, категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення на конкурентних засадах (земельних торгах)». 

3. Пункт 2 викласти в такій редакції: «Встановити стартовий розмір річної орендної 

плати за користування земельною ділянкою несільськогосподарського призначення в сумі 

1 191 360,39 грн.,  що становить 10% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки та 

крок земельних торгів (аукціону) з продажу права оренди земельної ділянки в сумі 5 956,80 

грн., що становить 0,5% від стартової плати за користування земельною ділянкою». 

4. Пункт 3 викласти в такій редакції: «Затвердити проект договору оренди землі, який 

пропонується укласти  з переможцем земельних торгів». 

5. Пункт 4 викласти в такій редакції: «Уповноважити міського голову                      

Джуру Р.О. (або особу, яка тимчасово виконує обов’язки міського голови на період його 

відсутності) на підписання протоколу земельних торгів та договору оренди землі з 

переможцем земельних торгів за їх результатами від імені Бурштинської міської ради». 

                                        Голосували про прийняття рішення № 01/50-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 01/50-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 
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2. Про внесення змін в пункт 1 рішення міської ради від 24.10.2014 № 18/46-14 «Про 

створення індустріального парку «Бурштин». (Проект № 1059) 

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 № 02/50-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 02/50-18 в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати для звичайних умов 

будівництва об’єктів при складності робіт 3,8 за рахунок коштів міського бюджету. (Проект 

№ 1056). 

ДОПОВІДАВ:  

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

комунального господарства, який ознайомив з поданими документами, проектом рішення, 

рекомендацією до проекту рішення комісії. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, який наголосив, що даний проект 

стосується коштів обласного бюджету та співфінансування з міського бюджету. 

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

комунального господарства, про зняття пропозиції комісії. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 03/50-18 в цілому. 

 «за»         -  21 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 03/50-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

4. Про погодження рішень міського голови (Джури Р.О.), як співзасновника Агенції 

місцевого економічного розвитку м. Бурштина в частині повноважень Бурштинської 

міської ради. (Проект №1071) 

ДОПОВІДАВ:  

О.В.Шаган -  виконавчий директор АМЕР, яка ознайомила з причинами зміни 

засновників, проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про самовільне прийняття рішення міським 

головою; про визначення засновників та майбутню діяльність цих засновників. 

Р.О.Джура – міський голова, про переговори із новими засновниками. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про розгляд питання профільною комісією; про 

кількість засновників. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про структуру АМЕР; про склад наглядової ради. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про фінансування АМЕР; про відсутність залучення 

коштів у місто; про залучення представників із сіл; про використання АМЕР виключно 

коштів ДТЕК; про розгляд питання комісіями. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про Статут АМЕР. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про процедуру введення нових 

засновників та виведення старих. 

О.В.Шаган -  виконавчий директор АМЕР, введення нових засновників та  пункт 1 

проекту рішення викласти в редакції: «Рішення згідно з Протоколом Загальних Зборів 

Засновників Агенції місцевого економічного розвитку м. Бурштина від 23 березня 2018 року 

по другому питанню в частині повноважень  співзасновника  погодити». 

 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про шантаж із сторони галицької влади МНВК, 

музеєм УПА, музеєм «Берегиня»; про АМЕР для міста Бурштин. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про засновників виключно представників міста. 

Р.О.Джура – міський голова, про необхідність залучення представників із стабільними 

бюджетами. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про Стратегію розвитку міста та зняття коштів з 

Стратегії. 
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В.Л.Рик – депутат міської ради, про фінансування Стратегії ДТЕК та міською радою. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про підтримку пропозиції представника АМЕР; 

відкликання делегування Р.М.Карвацького з наглядової ради. 

Голосували про прийняття проекту рішення 04/50 -18 за основу. 

«за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 04/50-18 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

О.В.Шаган -  виконавчий директор АМЕР, пункт 1 проекту рішення викласти в 

редакції: «Рішення згідно з Протоколом Загальних Зборів Засновників Агенції місцевого 

економічного розвитку м. Бурштина від 23 березня 2018 року по другому питанню в частині 

повноважень  співзасновника  погодити». 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про проведення голосування по кожному із 

засновників окремо. 

О.В.Шаган -  виконавчий директор АМЕР, про неможливість виконання такої 

пропозиції. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про допуск питання до розгляду сесії без 

погодження комісії. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про голосування депутатами за зняття з порядку 

денного цього питання. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про процедуру голосування. 

Р.С.Іванюк – депутат міської ради, про підтримку проекту рішення. 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про підтримку пропозиції депутата В.Є.Василика. 

Голосували про проведення голосування по кожному із засновників окремо. 

«за»            -  7 

«проти»     -  1 

«утрим.»    -  13 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Пропозиція  депутатами відхилена, оскільки не отримала необхідної більшості 

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

голова.  

Голосували про зміни до проекту рішення № 04/50 -18. 
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«за»            -  15 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  6 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

 Викласти пункт 1 в редакції : «Рішення згідно з Протоколом Загальних Зборів 

Засновників Агенції місцевого економічного розвитку м. Бурштина від 23 березня 2018 року 

по другому питанню в частині повноважень  співзасновника  погодити». 

 

                                        Голосували про прийняття рішення № 04/50-18 в цілому. 

                                                       «за»         -  15 

                                                       «проти»    -  0 

                                                       «утрим.»  -   6 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 04/50-18 в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про розширення переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради. (Проект №1074) 

ДОПОВІДАВ:  

С.О.Видай – керуючий справами виконкому, яка ознайомила з проектом рішення, 

рекомендацією до проекту рішення комісії з питань законності та етики про підтримку 

даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 05/50-18 в цілому. 

                                                       «за»         -  21 

                                                       «проти»    -  0 

                                                       «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 05/50-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

6. Про  затвердження   Концепції   модернізації та розвитку Центру надання 

адміністративних послуг м.Бурштин на 2018 – 2019 роки. (Проект №1075) 
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ДОПОВІДАВ:  

С.О.Видай – керуючий справами виконкому, яка ознайомила з проектом рішення, 

рекомендацією до проекту рішення комісії з питань законності та етики про підтримку 

даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 06/50-18 в цілому. 

                                                        «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 06/50-18 в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Відповіді на депутатські запити: 

- рішення міської ради від 26.01.2018 № 49.02/44-18 «Про депутатський запит  

І.З.Карвацького»; 

- рішення міської ради від 20.03.2018 № 03/48-18 «Про депутатський запит  

Т.М.Сенчини». 

ДОПОВІДАВ: 

       Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із відповіддю від 19.03.2018                     

№ 03/09-03, яка надана заступником начальника – начальником Галицького відділення 

Калуської ОДПІ О.Б.Верещак (текст відповіді додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький  – депутат міської ради, про зняття даного запиту з контролю. 

Голосували за прийняття рішення № 07/50-18 в цілому. 

                                                        «за»          -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються): 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 07/50-18 в цілому (рішення додається).                      

ДОПОВІДАВ: 

       Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із відповіддю від 27.03.2018                     

№ 615/02-20, яка надана  міським головою Р.Джурою  (текст відповіді додається). 
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ВИСТУПИЛИ: 

  Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про неповну відповідь на запит. 

 Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування і архітектури, про повторний запит в 

ДАБІ.  

 Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про незаконне встановлення об’єктів 

підприємцем М.І.Михайлик. 

 І.О.Дулик – депутат міської ради, про Положення та його не виконання сектором 

містобудування і архітектури. 

            Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про залишення даного запиту на контролі. 

СЛУХАЛИ: 

8. Депутатські запити.  

ДОПОВІДАВ: 

        І.О.Дулик - депутат міської ради, про рішення виконавчого комітету від 02.02.2018 № 

23,24,25,26.27,28 «Про присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна ПАТ « ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» (копія запиту додається). 

Голосували про прийняття рішення № 08/50-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 08/50-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

9. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

  Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про звернення  до начальника Головного 

управління Національної поліції В Івано – Франківській області полковнику поліції 

В.Шкутову щодо створення поліцейської станції в м.Бурштин. 

 

 

Міський голова                                                                  Роксолана Джура  


