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    Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

п’ятдесят третьої сесії міської ради сьомого скликання 

Від  30 травня  2018 року м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 15:50 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       20 депутати  міської ради (список додається). 

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

Відсутні на сесії: 6 депутатів міської ради (Л.І.Горват, І.Я.Дашевич, Л.Р.Івасюк, В.В.Котів, 

Л.І.Петровська, Т.Д.Попик). 

СЛУХАЛИ: Про зміни в склад лічильної комісії на 53 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

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

лічильної комісії: 

1.А.І.Федорняк – депутат міської ради. 

Голосували про зміни в  склад лічильної комісії на 53 сесію. 

     «за»            -  17 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести в склад лічильної комісії на 53 сесію депутата міської ради 

А.І.Федорняка. 

СЛУХАЛИ:  

           Про порядок денний п’ятдесят третьої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

третьої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про виконання бюджету міста за І квартал 2018 року. (Проект №1094) 

2. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект №1093) 

Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 
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3. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення правової роботи 

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

юридичного відділу затвердженої рішенням Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області від 24.11.2017 року № 05/39-17, Програми фінансового 

забезпечення роботи апарату управління Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області на 2018 рік затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 

№04/42-17. (Проект №1114) 

Доповідач:В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

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

с.Вигівка на 2018 року. (Проект №1108) 

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

5. Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг за кошти  міського 

бюджету за I квартал 2018 року. (Проект №1109) 

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

6. Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради у 2018 році. (Проект №1110) 

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

7. Про зняття з контролю рішень ради. (Проект №1095) 

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

8. Про втрату чинності рішення міської ради від 13.01.2015 № 14/49-15 «Про 

затвердження Положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж 

зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках». (Проект 

№1113) 

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

9. Про продовження договору оренди приміщення комунальної власності Бурштинської 

міської ради. (Проект №1076) 

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

10. Про затвердження Статутів Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Бурштинської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів №2, Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 у новій редакції. (Проект 

№1106) 

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

11. Про затвердження Програми зайнятості населення м. Бурштин на 2018-2020 роки.                   

(Проект №1112) 

Доповідач: С.Б.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення 
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12. Про затвердження  детального плану території в м. Бурштин  в урочищі «Пасовище». 

(Проект №1101) 

13. Про надання дозволу на розробку проекту  Детального плану території обмежена  

вулицями Коновальця та Д. Галицького в м. Бурштин.  (Проект №1102) 

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

14. Про звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України, Ради національної безпеки та оборони щодо захисту інституції сім'ї в Україні. 

(Проект №1077) 

Доповідач: М.В.Шкарпович – депутат міської ради 

15. Про звернення міської ради до Верховної Ради України щодо ухвалення 

Антиоліргахічного пакету докорінних перетворень. (Проект №1107) 

Доповідач: І.З.Карвацький – депутат міської ради 

16. Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2018 рік». 

(Проект №1078) 

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

 Земельні питання 

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

ділянки для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність                                      

(гр. Ткачовський І.В.). (Проект №1079) 

18. 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 власність (гр. Брязгіна Т.О.).              

(Проект №1080) 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (гр. Родим’юк 

В.Я.). (Проект №1081) 

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

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

свідоцтва про право на спадщину за законом на земельну частку пай                                            

(гр. Федоронько О.Я.). (Проект №1082) 

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Шуфлат В.І.). (Проект №1083) 

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

ділянок для будівництва індивідуальних гаражів, з передачею у власність                                     

(гр. гр. Кайдан Б.І., Федоришин А.Р.,Федоришин В.Р.). (Проект №1084) 

23. 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. Ошуст З.Г.).                       

(Проект №1085) 

24. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 24.11.2017 №18/39-17 «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. Маман М.І.). (Проект №1086) 

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

обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. гр. Безкоровайний А.І., Безкоровайна А.В.). (Проект №1087)  

26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність                                    

(гр. Нетецький А.М.). (Проект №1088) 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Сторощук В.Д.). (Проект №1089) 

28. Про відмову релігійній громаді «Покрови Пресвятої Богородиці» Київського 

Патріархату Української Православної Церкви на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування культової 

споруди в м. Бурштин між вулицями Квіткова та Лісна. (Проект №1090) 

29. Про поставлення на пільгову чергу для одержання земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Суховій О.В.). (Проект №1091) 

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                               
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ТзОВ «ІСТРЕЙТ» для обслуговування торгового об’єкту з послідуючим укладанням 

договору оренди  землі (в особі директора  Т.С.Алексюк). (Проект №1092) 

31. Про поставлення  чергу для одержання земельної  ділянки  для будівництва та 

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Родіонов М.А.). (Проект №1097) 

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

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Олійник А.Є. ).(Проект №1098) 

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність                                    

(гр. Бордейчук В.М.).(Проект №1099) 

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

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

ведення особистого селянського господарства  з передачею у власність                                                                      

(гр.гр. Руда О.Т.,Олійник А.Є.). (Проект №1100) 

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Колос М.В.). (Проект №1103) 

36. 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. Юрчишин Р.С.).                   

(Проект №1104) 

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

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

(ТзОВ «Романі»). (Проект 1049) 

38. Про поставлення на чергу для  отримання земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства (гр. Конів А.А). (Проект 1050) 

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

індивідуальних гаражів (гр. Конів А.А). (Проект 1051) 

40. Про затвердження проектів  землеустрою  щодо відведення земельних ділянок  

Бурштинській міській раді для продажу  права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах). (Проект 1052) 
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41. Про затвердження стартової плати за користування земельними ділянками, право 

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

Бурштин та с. Вигівка та затвердження умов  продажу права оренди земельних ділянок. 

(Проект 1053) 

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

обслуговування жилого будинку, господарських  будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Конів А.А).  (Проект 1054) 

43. Про продовження (поновлення) терміну договору  оренди земельної ділянки                                

(гр. Туз І.М.). (Проект 1055) 

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

44.  Відповіді на депутатські запити. 

45. Депутатські запити 

46. Різне. 

Голосували про прийняття проекту порядку  денного 53 сесії за основу. 

         «за»            -  17 

«проти»     -   0 

  «утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект  порядку  денного 53 сесії прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

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

- Зняти з обговорення: 

пункт 11 «Про затвердження Програми зайнятості населення м. Бурштин на 2018-2020 

роки» (Проект №1112) на підставі службової записки начальника відділу соціального захисту 

населення С.Б.Коцур (службова записка додається); 

пункт 12 «Про затвердження  детального плану території в м. Бурштин  в урочищі 

«Пасовище»» (Проект №1101) на підставі службової записки начальника сектору 

містобудування і архітектури Т.І.Білоокої (службова записка додається). 

 

Голосували про внесення зміни до  порядку денного 53 сесії. 

«за»             -   18 

«проти»      -    0 

«утрим.»     -    0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: зняти з обговорення 

пункт 11 «Про затвердження Програми зайнятості населення м. Бурштин на 2018-2020 

роки» (Проект №1112);  

пункт 12 «Про затвердження  детального плану території в м. Бурштин  в урочищі 

«Пасовище»» (Проект №1101). 

Голосували про порядок денний 53 сесії в цілому. 

  «за»            -  18 

      «проти»      -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  

     Затвердити порядок денний п’ятдесят третьої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання: 

1. Про виконання бюджету міста за І квартал 2018 року. (Проект №1094) 

2. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект №1093) 

Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 

3. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення правової роботи 

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

юридичного відділу затвердженої рішенням Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області від 24.11.2017 року № 05/39-17, Програми фінансового 

забезпечення роботи апарату управління Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області на 2018 рік затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 

№04/42-17. (Проект №1114) 

Доповідач:В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

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

с.Вигівка на 2018 року. (Проект №1108) 

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

5. Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг за кошти  міського 

бюджету за I квартал 2018 року.(Проект №1109) 

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

6. Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради у 2018 році.(Проект №1110) 

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

7. Про зняття з контролю рішень ради. (Проект №1095) 
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Доповідач: С.Б.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення 

8. Про втрату чинності рішення міської ради від 13.01.2015 № 14/49-15 «Про 

затвердження Положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж 

зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках». (Проект 

№1113) 

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

9. Про продовження договору оренди приміщення комунальної власності Бурштинської 

міської ради. (Проект №1076) 

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

10. Про затвердження Статутів Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Бурштинської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів №2, Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 у новій редакції. (Проект 

№1106) 

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

11. Про надання дозволу на розробку проекту  Детального плану території обмежена  

вулицями Коновальця та Д. Галицького в м. Бурштин.  (Проект №1102) 

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

12. Про звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України,Ради національної безпеки та оборони щодо захисту інституції сім'ї в 

Україні. (Проект №1077) 

Доповідач: М.В.Шкарпович – депутат міської ради 

13. Про звернення міської ради до Верховної Ради України щодо ухвалення 

Антиоліргахічного пакету докорінних перетворень. (Проект №1107) 

Доповідач: І.З.Карвацький – депутат міської ради 

14. Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2018 рік». 

(Проект №1078) 

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

Земельні питання 

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

ділянки для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність                                      

(гр. Ткачовський І.В.). (Проект №1079) 

16. 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 власність                          

(гр. Брязгіна Т.О.). (Проект №1080) 
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17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність                           

(гр. Родим’юк В.Я.). (Проект №1081) 

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

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

свідоцтва про право на спадщину за законом на земельну частку пай                                            

(гр. Федоронько О.Я.). (Проект №1082) 

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

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Шуфлат В.І. ). (Проект №1083) 

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

ділянок для будівництва індивідуальних гаражів, з передачею у власність                                     

(гр. гр. Кайдан Б.І., Федоришин А.Р.,Федоришин В.Р.). (Проект №1084) 

21. 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. Ошуст З.Г.).                       

(Проект №1085) 

22. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 24.11.2017 №18/39-17 

«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. Маман М.І.). (Проект №1086) 

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

обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. гр. Безкоровайний А.І., Безкоровайна А.В.). (Проект №1087)  

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність                                    

(гр. Нетецький А.М.). (Проект №1088) 

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Сторощук В.Д.). (Проект №1089) 
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26. Про відмову релігійній громаді «Покрови Пресвятої Богородиці» Київського 

Патріархату Української Православної Церкви на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування культової 

споруди в м. Бурштин між вулицями Квіткова та Лісна.(Проект №1090) 

27. Про поставлення на пільгову чергу для одержання земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Суховій О.В.). (Проект №1091) 

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

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

ТзОВ «ІСТРЕЙТ» для обслуговування торгового об’єкту з послідуючим укладанням 

договору оренди  землі (в особі директора  Т.С.Алексюк). (Проект №1092) 

29. Про поставлення  чергу для одержання земельної  ділянки  для будівництва та 

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр.Родіонов М.А.). (Проект №1097) 

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

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Олійник А.Є. ). (Проект №1098) 

31. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність                                    

(гр. Бордейчук В.М.). (Проект №1099) 

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

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

ведення особистого селянського господарства  з передачею у власність                                                                      

(гр.гр. Руда О.Т.,Олійник А.Є.). (Проект №1100) 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Колос М.В.). (Проект №1103) 

34. 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. Юрчишин Р.С.).                   

(Проект №1104) 
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35. Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо 

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

(ТзОВ «Романі»). (Проект 1049) 

36. Про поставлення на чергу для  отримання земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства (гр. Конів А.А). (Проект 1050) 

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

індивідуальних гаражів (гр. Конів А.А). (Проект 1051) 

38. Про затвердження проектів  землеустрою  щодо відведення земельних ділянок  

Бурштинській міській раді для продажу  права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах). (Проект 1052) 

39. Про затвердження стартової плати за користування земельними ділянками, право 

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

Бурштин та с. Вигівка та затвердження умов  продажу права оренди земельних 

ділянок. (Проект 1053) 

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

обслуговування жилого будинку, господарських  будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Конів А.А).  (Проект 1054) 

41. Про продовження (поновлення) терміну договору  оренди земельної ділянки                                

(гр. Туз І.М.). (Проект 1055) 

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

42. Відповіді на депутатські запити. 

43. Депутатські запити 

44. Різне. 

СЛУХАЛИ: 

1. Про виконання бюджету міста за І квартал 2018 року. (Проект №1094) 

ДОПОВІДАВ:   

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

рекомендацією до проекту рішення комісії з питань бюджету та економічного розвитку про 

підтримку даного проекту (потокол від 22 травня 2018 року № 10). 

ВИСТУПИЛИ: 

           Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про надання інформації щодо власних 

надходжень та їх величину; про можливість збалансування доходів. 
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  О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, про фінансове забезпеченя на                        

6 місяців та можливе їх використання на заробітню плату бюджетних установ та енергоносії.

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

заслуховувати звіти розпорядників коштів  по економії. 

  І.О.Дулик – депутат міської ради, про необхідність збільшення надходжень до 

бюджету. 

  О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, про величину ставок податків  та 

зборів у місті. 

      Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про податок на нерухомість. 

      О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, про звернення до податкової 

інспекції та відсутність відповіді. 

      Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про неефективність роботи відділів міської ради. 

      Р.О.Джура – міський голова, про підняття зарплати працівникам органів місцевого 

самоврядування; про заборгованість 48 млн. грн. обласного бюджету перед бюджетними 

установами; про відсутність заборгованості у місті. 

Голосували про прийняття рішення № 01/53-18 в цілому. 

                                                        «за»          -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 01/53-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект №1093) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

(потокол від 22 травня 2018 року № 10):  

1.Врахувати в складі доходів загального фонду міського бюджету «Субвенцію з місцевого 

бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 

бюджетного періоду» в сумі 41900,0 грн. та спрямувати відділу освіти та науки для 

придбання персонального комп’ютера (ноутбука) та техніки для друкування, копіювання, 

сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи за КПКВКМБ 

0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в 
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т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами»+41900,0 грн.  

При цьому здійснити передачу коштів з загального фонду до спеціального (бюджету 

розвитку) в сумі 41900,0 грн. 

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

КО «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Збільшити передачу коштів з загального фонду  до спеціального (бюджету розвитку) за 

КПКВКМБ 0112152  «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»  по «Міській 

цільовій програмі розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної 

медицини на період до 2020 року» в сумі 27820,0 грн.  

3.Частину залишку загального фонду міського бюджету, який склався на 01.01.2018 року в 

сумі 6000,0грн. спрямувати міській раді на фінансування Програми фінансового 

забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 

2018 рік(функціонування ЦНАП) +6000,0 грн. 

 Запропонувала: 

Викласти рішення в такій редакції: 

1.Врахувати в складі доходів загального фонду міського бюджету: 

1.1.Субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що 

утворився на початок бюджетного періоду в cумі 41900,0 грн. та спрямувати відділу освіти 

та науки для придбання персонального комп’ютера (ноутбука) та техніки для друкування, 

копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи. 

1.2.Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної,сучасної 

та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»: 

- в сумі 300,0 грн. на відрядження вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої 

освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням та заступників директорів закладів 

загальної середньої освіти для підвищення кваліфікації; 

- в сумі 129400,0 грн. на закупівлю дидактичних матеріалів 

та спрямувати відділу освіти та науки Бурштинської міської ради за КПКВКМБ 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. 
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школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами» +171600,0 грн. 

При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 171300,0 грн. 

2. Зменшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг 

теплопостачання, водопостачання і водовідведення, квартирної плати в сумі 2500000,0 грн. 

та відповідно по відділу соціального захисту населення за КПКВКМБ 0813012 «Надання 

субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг»-

2500000,0 грн. 

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

КО «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Збільшити передачу коштів з загального фонду  до спеціального (бюджету розвитку) за 

КПКВКМБ 0112152  «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»  по «Міській 

цільовій програмі розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної 

медицини на період до 2020 року» в сумі 27820,0 грн.  

4.Частину залишку загального фонду міського бюджету, який склався на 01.01.2018 року в 

сумі 6000,0 грн. спрямувати міській раді на фінансування Програми фінансового 

забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 

2018 рік (функціонування ЦНАП) +6000,0 грн. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 02/53 -18 за основу. 

                  «за»            -  18 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 02/53-18 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

           В.Л.Рик – голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, з пропозицією 

підтримати пропозицію начальника фінансового відділу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 02/53 -18. 

        «за»             -  17 

   «проти»      -  0 
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   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

1.Врахувати в складі доходів загального фонду міського бюджету: 

1.1.Субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що 

утворився на початок бюджетного періоду в cумі 41900,0 грн. та спрямувати відділу освіти 

та науки для придбання персонального комп’ютера (ноутбука) та техніки для друкування, 

копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи. 

1.2.Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»: 

-в сумі 300,0 грн. на відрядження вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої 

освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням та заступників директорів закладів 

загальної середньої освіти для підвищення кваліфікації; 

-в сумі 129400,0 грн. на закупівлю дидактичних матеріалів 

та спрямувати відділу освіти та науки Бурштинської міської ради за КПКВКМБ 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами» +171600,0 грн. 

При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 171300,0 грн. 

2. Зменшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг 

теплопостачання, водопостачання і водовідведення, квартирної плати в сумі 2500000,0 грн. 

та відповідно по відділу соціального захисту населення за КПКВКМБ 0813012 «Надання 

субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг»-

2500000,0 грн. 

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

КО «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Збільшити передачу коштів з загального фонду  до спеціального (бюджету розвитку) за 

КПКВКМБ 0112152  «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»  по «Міській 
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цільовій програмі розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної 

медицини на період до 2020 року» в сумі 27820,0 грн.  

4.Частину залишку загального фонду міського бюджету, який склався на 01.01.2018 року в 

сумі 6000,0 грн. спрямувати міській раді на фінансування Програми фінансового 

забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 

2018 рік (функціонування ЦНАП) +6000,0 грн. 

Голосували про прийняття рішення № 02/53-18 в цілому. 

                                                        «за»          -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 02/53-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

3. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення правової роботи 

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

юридичного відділу затвердженої рішенням Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області від 24.11.2017 року № 05/39-17, Програми фінансового 

забезпечення роботи апарату управління Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області на 2018 рік затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 

№04/42-17. (Проект №1114) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань бюджету та економічного розвитку про 

не підтримку даного проекту (протокол від 22 травня 2018 року № 10). 

ВИСТУПИЛИ: 

       В.Р.Рик – голова комісії з питань бюджету та економчного розвитку, прокоментував 

рішення комісії. 

 І.З.Карвацький – депутат міської ради, про підтримку даного проекту. 

 М.Я.Михайлишин – спеціаліст І категорії юридичного відділу, про необхідність 

виділення коштів для потреб відділу. 

 Р.О.Джура – міський голова, про підтримку даного проекту. 

 Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про цільове призначення коштів на відрядження. 

 І.О.Дулик  – депутат міської ради, про підтримку даного проекту. 
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Голосували про прийняття рішення № 03/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  14 

                                                        «проти»    -  2 

                                                        «утрим.»   -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 03/53-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

с.Вигівка на 2018 року. (Проект №1108) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

економічного розвитку (протокол від 22 травня 2018 року № 10), будівництва, архітектури та 

житлово – комунального господарства (протокол від 17 травня 2018 року № 7) про підтримку 

даного проекту. 

Голосували про прийняття рішення № 04/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 04/53-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

5. Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг за кошти  міського 

бюджету за I квартал 2018 року. (Проект №1109) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

економічного розвитку (протокол від 22 травня 2018 року № 10), будівництва, архітектури та 

житлово – комунального господарства (протокол від 17 травня 2018 року № 7) про підтримку 

даного проекту . 

Голосували про прийняття рішення № 05/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 05/53-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

6. Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради у 2018 році.  (Проект №1110) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

економічного розвитку (протокол від 22 травня 2018 року № 10), будівництва, архітектури та 

житлово – комунального господарства (протокол від 17 травня 2018 року № 7), законності та 

етики (протокол від 22 травня 2018 року № 29), земельної та з питань екології (протокол від 

4 травня 2018 року № 9), гуманітарної політики (протокол від 16 травня 2018 року № 5) про 

підтримку даного проекту. Запропонувала доповнити проект рішення : 

2.  Внесення змін в 

рішення від 

27.01.2017 №06/22-

17 «Про 

затвердження 

Комплексної 

програми 

профілактики і 

запобігання 

пияцтва та 

алкоголізму серед 

населення 

м.Бурштин та 

с.Вигівка на 2017-

2020 роки» 

Про внесення 

змін та 

доповнень до 

рішення від 

27.01.2017 № 

06/22-17 «Про 

затвердження 

Комплексної 

програми 

профілактики і 

запобігання 

пияцтва та 

алкоголізму 

серед населення 

м.Бурштин та 

с.Вигівка на 

2017-2020 роки»  

Приведення 

нормативно-

правової бази у 

відповідність до 

чинного 

законодавства в 

частині 

виключних 

повноважень 

міської ради щодо 

встановлення 

обмеження 

продажу пива 

(крім 

безалкогольного), 

алкогольних, 

слабоалкогольних 

напоїв, вин 

столових. 

Червень

-липень 

Юридичний 

відділ 

3.  Про затвердження 

Положення про 

порядок і правила 

розміщення на 

території 

м.Бурштина 

пересувних малих 

архітектурних 

Положення про 

порядок і 

правила 

розміщення на 

території 

м.Бурштина 

пересувних 

малих 

Забезпечення 

дотримання вимог 

законодавства 

 по благоустрою  та 

порядку  

розміщення 

тимчасових споруд 

для провадження 

Червень

-липень 

Відділ 

економіки і 

промисловості 
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форм та 

транспортних 

засобів для 

здійснення виїзної 

торгівлі  

архітектурних 

форм та 

транспортних 

засобів для 

здійснення 

виїзної торгівлі  

підприємницької 

діяльності 

 

ВИСТУПИЛИ: 

         І.О.Дулик  – депутат міської ради, про відсутність проекту податку на землю. 

 І.В.Прокопів – депутат міської ради, про необхідність прийняття рішення по зміні 

земельного податку у встановлені законом терміни; про реєстрацію проекту рішення.  

 Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про процедуру прийняття регуляторного акта. 

 І.В.Прокопів – депутат міської ради, про підняття податків. 

    І.О.Дулик  – депутат міської ради, про розгляд податку на землю; про реєстрацію 

проекту рішення; про подання земельно – екологічним відділом проекту рішення на 

реєстрацію; про перехід на оренду. 

 Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про необхідність збалансованого податку на 

нерухоме майно та землю. 

 І.З.Карвацький – депутат міської ради, про розгляд проекту про податках. 

 І.О.Дулик  – депутат міської ради, про прийняття проекту податку на землю. 

 М.В.Шкарпович  – депутат міської ради, про виконання своїх обов’язків депутатами. 

 Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про виконання обов’язків виконавчим апаратом 

міської ради. 

 В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про прийняття даного проекту рішення 

та його виконання. 

       І.О.Дулик  – депутат міської ради, про некоректну роботу секретаря міської ради. 

 Р.О.Джура – міський голова, про не підтримку проекту по підняттю земельного податку; 

про екологічний податок; про подальшу співпрацю з ДТЕК. 

 І.О.Дулик  – депутат міської ради, про необхідність розгляду питання по податку на 

землю; про реєстрацію проекту рішення до 01.07.2018; про зобов’язання  земельно – 

екологічному відділу зареєструвати проект рішення. 

 Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про необхідність розгляду питання по земельному 

податку. 

 І.В.Прокопів – депутат міської ради, про необхідність призначення відповідального за 

розробку та реєстрацію проекту рішення; про підняття податку. 
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Голосували про прийняття проекту рішення № 06/53 -18 за основу. 

     «за»            -  17 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 06/53-18 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Є.Василик  – депутат міської ради, з  пропозицією покращити роботу по підготовці 

проектів відділами міської ради. 

І.О.Дулик  – депутат міської ради,  про рекомендацію комісії з питань законності та 

етики. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про не підтримку пропозиції комісії з питань 

законності та етики. 

  О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, про статтю 29 Регламенту. 

В.Л.Рик  – депутат міської ради, з пропозицією призначити відповідальним 

юридичний відділ. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про необхідність внесення змін у 

положення про відділи. 

Р.О.Джура – міський голова, з пропозицією призначити відповідальним юридичний 

відділ із залученням інших відділів. 

І.З.Карвацький  – депутат міської ради, з  пропозицією призначити відповідальним 

економічний відділ. 

І.О.Дулик  – депутат міської ради, про зняття своєї пропозиції. 

В.Л.Рик  – депутат міської ради, про зняття своєї пропозиції. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про неправомірність пропозиції щодо 

юридичного відділу. 

Р.О.Джура – міський голова, з пропозицією призначити відповідальним юридичний 

відділ із залученням фінансового відділу та відділу промисловості та економіки. 

Голосували про зміну до проекту рішення № 06/53-18 «призначити відповідальним 

юридичний відділ із залученням фінансового відділу та відділу промисловості та економіки». 

     «за»             -  12 

   «проти»      -  1 

                                                              «утрим.»     -  4 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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Пропозиція  депутатами відхилена, оскільки не отримала необхідної більшості 

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

голова. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, з  пропозицією призначити 

відповідальним відділ економіки  та промисловості. 

І.З.Карвацький  – депутат міської ради, з  пропозицією призначити відповідальним 

відділ економіки  та промисловості. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 06/53 -18. 

     «за»            -  17 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

2.  Внесення змін в 

рішення від 

27.01.2017 №06/22-

17 «Про 

затвердження 

Комплексної 

програми 

профілактики і 

запобігання 

пияцтва та 

алкоголізму серед 

населення 

м.Бурштин та 

с.Вигівка на 2017-

2020 роки» 

Про внесення 

змін та 

доповнень до 

рішення від 

27.01.2017 № 

06/22-17 «Про 

затвердження 

Комплексної 

програми 

профілактики і 

запобігання 

пияцтва та 

алкоголізму 

серед населення 

м.Бурштин та 

с.Вигівка на 

2017-2020 роки»  

Приведення 

нормативно-

правової бази у 

відповідність до 

чинного 

законодавства в 

частині 

виключних 

повноважень 

міської ради 

щодо 

встановлення 

обмеження 

продажу пива 

(крім 

безалкогольного

), алкогольних, 

слабоалкогольни

х напоїв, вин 

столових. 

Червень-

липень 

Юридичний 

відділ 

3.  Про затвердження 

Положення про 

порядок і правила 

розміщення на 

Положення про 

порядок і 

правила 

розміщення на 

Забезпечення 

дотримання вимог 

законодавства 

Червень-

липень 

Відділ 

економіки та 

промисловості 
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території 

м.Бурштина 

пересувних малих 

архітектурних 

форм та 

транспортних 

засобів для 

здійснення виїзної 

торгівлі  

території 

м.Бурштина 

пересувних 

малих 

архітектурних 

форм та 

транспортних 

засобів для 

здійснення 

виїзної торгівлі  

 по благоустрою  

та порядку  

розміщення 

тимчасових 

споруд для 

провадження 

підприємницької 

діяльності 

2. Внести зміни у пункт 1 «призначити відповідальним відділ економіки  та промисловості». 

Голосували про прийняття рішення № 06/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 06/53-18  в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

 Р.О.Джура – міський голова, доручила В.М.Копаниці, Б.Б.Рибчуку у визначений законом 

срок підготовити та зареєструвати проект рішення щодо земельного податку.  

СЛУХАЛИ: 

7. Про зняття з контролю рішень ради. (Проект №1095) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

(протокол від 22 травня 2018 року № 29) про підтримку даного проекту . 

Голосували про прийняття рішення № 07/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 07/53-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

8. Про втрату чинності рішення міської ради від 13.01.2015 № 14/49-15 «Про 

затвердження Положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж 
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зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках». (Проект 

№1113) 

ДОПОВІДАВ:  

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

та  витягом з протоколу від 22 травня 2018 року № 29 засідання комісії з питань законності 

та етики щодо не прийняття комісією рішення.  

ВИСТУПИЛИ: 

В.Є.Василик  – депутат міської ради, про втрату коштів бюджету при прийнятті 

рішення. 

В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, про нове законодавство у сфері 

житлово – комунального господарства.  

Голосували про прийняття рішення № 08/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  15 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  4 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 08/53-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

9. Про продовження договору оренди приміщення комунальної власності Бурштинської 

міської ради. (Проект №1076) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарства (протокол від 11 квітня 2018 року № 6) 

про підтримку даного проекту . 

Голосували про прийняття рішення № 09/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 09/53-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 
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10. Про затвердження Статутів Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Бурштинської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 у новій редакції. 

(Проект №1106) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань законності та етики (протокол від 22 

травня 2018 року № 29),  гуманітарної політики (протокол від 16 травня 2018 року № 5) про 

підтримку даного проекту . 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.С.Іванюк – депутат міської ради, про непогодження тексту статуту із державним 

реєстратором. 

 

Голосували про прийняття рішення № 10/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 10/53-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

11. Про надання дозволу на розробку проекту  Детального плану території обмежена  

вулицями Коновальця та Д. Галицького в м. Бурштин.  (Проект №1102) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

архітектури та житлово – комунального господарства (протокол від 17 травня 2018 року № 7) 

(запропонувати територію, яка вказана в генеральному плані міста Бурштин для розміщення 

культової споруди, включити в розроблення ДПТ для розміщення багатоповерхової 

забудови, влаштування спортивно-дитячого майданчика, транспортного та пішохідного 

руху), земельної та з питань екології (протокол від 4 травня 2018 року № 9) про підтримку 

даного проекту . 

ВИСТУПИЛИ: 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про зняття рекомендації комісій з питань 

будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства. 
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Голосували про прийняття рішення № 11/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 11/53-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

12. Про звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України, Ради національної безпеки та оборони щодо захисту інституції сім'ї в 

Україні. (Проект №1077) 

ДОПОВІДАВ:  

            М.В.Шкарпович – депутат міської ради, який ознайомив з проектом рішення, 

рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 22 травня 2018 року № 10), будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства (протокол від 17 травня 2018 року № 7), законності та етики 

(протокол від 22 травня 2018 року № 29), земельної та з питань екології (протокол від 4 

травня 2018 року № 9), гуманітарної політики (протокол від 16 травня 2018 року № 5) про 

підтримку даного проекту. 

Голосували про прийняття рішення № 12/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 12/53-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

13. Про звернення міської ради до Верховної Ради України щодо ухвалення 

Антиоліргахічного пакету докорінних перетворень. (Проект №1107) 

ДОПОВІДАВ:  

            І.З.Карвацький – депутат міської ради, який ознайомив з проектом рішення, 

рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 22 травня 2018 року № 10), будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства (протокол від 17 травня 2018 року № 7), законності та етики 

(протокол від 22 травня 2018 року № 29), земельної та з питань екології (протокол від 4 
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травня 2018 року № 9), гуманітарної політики (протокол від 16 травня 2018 року № 5) про 

підтримку даного проекту . 

Голосували про прийняття рішення № 13/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 13/53-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

14. Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2018 рік». 

(Проект №1078) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту спільного засідання 

комісій  земельної та з питань екології,  бюджету та економічного розвитку, будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарства (протокол від 22 травня 2018 року            

№ 3), пропозиціями КП «Житловик». 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Є.Василик – депутат міської ради, з пропозицією зняти з пункту 5 100,0 тис. грн. та 

направити  у пункт 2 на заходи з озеленення вул.Стефаника.  

І.В.Прокопів – депутат міської ради,  з пропозицією виділити кошти після закінчення  

робіт по вул. Енергетиків.  

Р.О.Джура – міський голова, з пропозицією зняти з пункту 1   100,0 тис. грн. та 

направити  у пункт 2 на заходи з озеленення вул.Стефаника.  

І.М.Мазур – депутат міської ради, про роботи по вул. Коновальця 5. 

В.І.Марчук – директор КП «Житловик», про правила використання екологічних 

коштів. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 14/53 -18 за основу. 

                  «за»            -  20 

                «проти»     -  0 

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

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 14/53-18 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 14/53 -18. 

     «за»            -  20 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни.  

Зняти з пункту 1   100,0 тис. Грн. та направити  у пункт 2 на заходи з озеленення 

вул.Стефаника. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 14/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 14/53-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

ділянки для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність                                      

(гр. Ткачовський І.В.). (Проект №1079) 

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 (протокол від 04.05.2018                    

№  9). 

                                        Голосували про прийняття рішення № 15/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 15/53-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 
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16. 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 власність                                  

(гр. Брязгіна Т.О.). (Проект №1080) 

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 (протокол від 04.05.2018                    

№  9). 

                                        Голосували про прийняття рішення № 16/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 16/53-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність                                          

(гр. Родим’юк В.Я.). (Проект №1081) 

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 (протокол від 04.05.2018                    

№  9). 

                                        Голосували про прийняття рішення № 17/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 17/53-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 
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18. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

свідоцтва про право на спадщину за законом на земельну частку пай                                            

(гр. Федоронько О.Я.). (Проект №1082) 

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 (протокол від 04.05.2018                    

№  9). 

                                        Голосували про прийняття рішення № 18/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 18/53-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Шуфлат В.І. ). (Проект №1083) 

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 (протокол від 04.05.2018                    

№  9). 

                                        Голосували про прийняття рішення № 19/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 19/53-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 



 30 

20. Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів, з передачею у власність                                     

(гр. гр. Кайдан Б.І., Федоришин А.Р., Федоришин В.Р.). (Проект №1084) 

 

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 (протокол від 04.05.2018                    

№  9). 

                                        Голосували про прийняття рішення № 20/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 20/53-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

21. 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. Ошуст З.Г.).                       

(Проект №1085) 

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 (протокол від 04.05.2018                    

№  9). 

                                        Голосували про прийняття рішення № 21/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 21/53-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 
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22. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 24.11.2017 №18/39-17 

«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. Маман М.І.). (Проект №1086) 

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 (протокол від 04.05.2018                    

№  9). 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про можливість виділення плану на сусідній 

ділянці.  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, з інформацією що 

сусідня ділянка з цільовим призначенням зеленої зони. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 22/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 22/53-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. гр. Безкоровайний А.І., Безкоровайна А.В.). (Проект №1087)  

 

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 (протокол від 04.05.2018                    

№  9). 

                                        Голосували про прийняття рішення № 23/53-18 в цілому. 
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                                                         «за»         -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 23/53-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність                                    

(гр. Нетецький А.М.). (Проект №1088) 

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 (протокол від 04.05.2018                    

№  9). 

                                        Голосували про прийняття рішення № 24/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 24/53-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Сторощук В.Д.). (Проект №1089) 

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 (протокол від 04.05.2018                    

№  9). 

                                        Голосували про прийняття рішення № 25/53-18 в цілому. 
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                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 25/53-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

26. Про відмову релігійній громаді «Покрови Пресвятої Богородиці» Київського 

Патріархату Української Православної Церкви на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування культової 

споруди в м. Бурштин між вулицями Квіткова та Лісна.(Проект №1090) 

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 (протокол від 04.05.2018                    

№  9). 

ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології, про розгляд заяви 

комісією.  

                                        Голосували про прийняття рішення № 22/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 22/53-18 в цілому (рішення додається). 

                                        Голосували про прийняття рішення № 26/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   4 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 26/53-18 в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 

27. Про поставлення на пільгову чергу для одержання земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Суховій О.В.). (Проект №1091) 

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 (протокол від 04.05.2018                    

№  9). 

                                        Голосували про прийняття рішення № 27/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 27/53-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

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

ТзОВ «ІСТРЕЙТ» для обслуговування торгового об’єкту з послідуючим укладанням 

договору оренди  землі (в особі директора  Т.С.Алексюк). (Проект №1092) 

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 (протокол від 04.05.2018                    

№  9). 

                                        Голосували про прийняття рішення № 28/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 28/53-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 
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29. Про поставлення  чергу для одержання земельної  ділянки  для будівництва та 

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр.Родіонов М.А.). (Проект №1097) 

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 (протокол від 04.05.2018                    

№  9). 

                                        Голосували про прийняття рішення № 29/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 29/53-18 в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, яка ознайомила із заявою депутата міської ради 

Б.Б.Рибчука (заява додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Олійник А.Є. ).(Проект №1098) 

 

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 (протокол від 04.05.2018                    

№  9). 

                                        Голосували про прийняття рішення № 30/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 30/53-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

31. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність                                    

(гр. Бордейчук В.М.). (Проект №1099) 

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 (протокол від 04.05.2018                    

№  9). 

                                        Голосували про прийняття рішення № 31/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -   18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 31/53-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

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

ведення особистого селянського господарства  з передачею у власність                                                                      

(гр.гр. Руда О.Т., Олійник А.Є.). (Проект №1100) 

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 (протокол від 04.05.2018                    

№  9). 

                                       Голосували про прийняття рішення № 32/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 32/53-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Колос М.В.). (Проект №1103) 

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 (протокол від 04.05.2018                    

№  9). 

                                        Голосували про прийняття рішення № 33/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 33/53-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

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

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність (гр. Юрчишин Р.С.).                   

(Проект №1104) 

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 (протокол від 04.05.2018                    

№  9). 

                                        Голосували про прийняття рішення № 34/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 



 38 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 34/53-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

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

(ТзОВ «Романі»). (Проект 1049) 

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 (протокол від 16.04.2018                    

№  8). 

                                        Голосували про прийняття рішення № 35/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 35/53-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

36. Про поставлення на чергу для  отримання земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства (гр. Конів А.А). (Проект 1050) 

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 (протокол від 16.04.2018                    

№  8). 

                                        Голосували про прийняття рішення № 36/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 36/53-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 
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37. Про внесення в список черговості на виділення земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів (гр. Конів А.А). (Проект 1051) 

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 (протокол від 16.04.2018                    

№  8). 

                                        Голосували про прийняття рішення № 37/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 37/53-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

38. Про затвердження проектів  землеустрою  щодо відведення земельних ділянок  

Бурштинській міській раді для продажу  права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах). (Проект 1052) 

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 (протокол від 16.04.2018                    

№  8). 

                                        Голосували про прийняття рішення № 38/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 38/53-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

39. Про затвердження стартової плати за користування земельними ділянками, право 

оренди яких підлягає  продажу на конкурентних засадах (земельних торгах)  в                 
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м.  Бурштин та с. Вигівка та затвердження умов  продажу права оренди земельних 

ділянок. (Проект 1053) 

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 (протокол від 16.04.2018                    

№  8). Запропонував  внести зміни у проект рішення та викласти його в такій редакції: 

Про продаж права оренди земельних  ділянок в м. Бурштин 

по вул. С.Стрільців площею 0,0115 га, 

по вул. С.Бандери площею 0,1198 га, 

по вул. С.Бандери площею 0,1618 га, на конкурентних  

засадах (земельних торгах) та затвердження умов продажу 

права оренди земельних ділянок 

          Керуючись ст. 134-137 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Бурштинської міської 

ради від 08.04.2015 №21.11/53-15 «Про надання дозволу на складання проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок, які пропонуються для продажу на земельних торгах», 

рішенням Бурштинської міської ради від 11.09.2015 №21.10/61-15 «Про внесення змін в 

рішення сесії від 08.04.2015 №21.11/53-15 «Про надання дозволу на складання проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які пропонуються для продажу на 

земельних торгах», рішенням Бурштинської міської ради від 24.06.2017 №04/14-16 «Про 

розгляд рішення Адміністративної колегії Івано-Франківського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України від 25 вересня 2015 року №58 «Про 

припинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції», враховуючи 

рекомендації комісії земельної та з питань екології, міська рада  

вирішила : 

1. Продати право оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. 

Бурштин, вул.С.Стрільців  площею 0,0115 га, кадастровий номер 2621210300:01:001:0787 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, код 03.07, категорія земель: землі 

житлової та  громадської забудови, на конкурентних засадах (земельних торгах). 
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1.1. Встановити стартовий розмір річної орендної плати за користування земельною 

ділянкою несільськогосподарського призначення в сумі 3 283,59 грн.,  що становить 10% від 

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

продажу права оренди земельної ділянки в сумі 16,42 грн., що становить 0,5% від стартової 

плати за користування земельною ділянкою. 

1.2. Затвердити проект договору оренди землі, який пропонується укласти  з переможцем 

земельних торгів (додаток 1). 

2. Продати право оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. 

Бурштин, вул.С.Бандери (колишня сільгосптехніка) площею 0,1198 га, кадастровий номер 

2621210300:01:004:0415 для будівництва виробничого приміщення, код 11.02, для  

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  категорія земель: землі  

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

2.1 Встановити стартовий розмір річної орендної плати за користування земельною ділянкою 

несільськогосподарського призначення в сумі 15 514,10 грн.,  що становить 10% від 

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

продажу права оренди земельної ділянки в сумі 77,57 грн., що становить 0,5% від стартової 

плати за користування земельною ділянкою. 

2.2. Затвердити проект договору оренди землі, який пропонується укласти  з переможцем 

земельних торгів (додаток 2). 

3. Продати право оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. 

Бурштин, вул.С.Бандери площею 0,1618 га, кадастровий номер 2621210300:01:004:0414 для 

будівництва та обслуговування виробничого приміщення, код 11.02, для  розміщення та 

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

машинобудівної та іншої промисловості категорія земель: землі  промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

3.1 Встановити стартовий розмір річної орендної плати за користування земельною ділянкою 

несільськогосподарського призначення в сумі 20 079,38 грн.,  що становить 10% від 

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

продажу права оренди земельної ділянки в сумі 100,40 грн., що становить 0,5% від стартової 

плати за користування земельною ділянкою. 
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3.2. Затвердити проект договору оренди землі, які пропонується укласти  з переможцем 

земельних торгів (додаток 1,2,3). 

4. Уповноважити міського голову Джуру Р.О. (або особу, яка тимчасово виконує обов’язки 

міського голови на період його відсутності) на підписання протоколів земельних торгів та 

договорів оренди землі з переможцями земельних торгів за їх результатами від імені 

Бурштинської міської ради. 

5. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на голову комісії  земельної  та з 

питань  екології  І.Карвацького. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 39/53 -18 за основу. 

                  «за»            -  21 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 39/53-18 прийняти за основу. 

 

Голосували про зміни до проекту рішення № 39/53 -18. 

     «за»            -  21 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни.  

Про продаж права оренди земельних  ділянок в м. Бурштин 

по вул. С.Стрільців площею 0,0115 га, 

по вул. С.Бандери площею 0,1198 га, 

по вул. С.Бандери площею 0,1618 га, на конкурентних  

засадах (земельних торгах) та затвердження умов продажу 

права оренди земельних ділянок 

          Керуючись ст. 134-137 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Бурштинської міської 

ради від 08.04.2015 №21.11/53-15 «Про надання дозволу на складання проектів землеустрою 



 43 

щодо відведення земельних ділянок, які пропонуються для продажу на земельних торгах», 

рішенням Бурштинської міської ради від 11.09.2015 №21.10/61-15 «Про внесення змін в 

рішення сесії від 08.04.2015 №21.11/53-15 «Про надання дозволу на складання проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які пропонуються для продажу на 

земельних торгах», рішенням Бурштинської міської ради від 24.06.2017 №04/14-16 «Про 

розгляд рішення Адміністративної колегії Івано-Франківського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України від 25 вересня 2015 року №58 «Про 

припинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції», враховуючи 

рекомендації комісії земельної та з питань екології, міська рада                                                     

вирішила : 

1. Продати право оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. 

Бурштин, вул.С.Стрільців  площею 0,0115 га, кадастровий номер 2621210300:01:001:0787 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, код 03.07, категорія земель: землі 

житлової та  громадської забудови, на конкурентних засадах (земельних торгах). 

1.1. Встановити стартовий розмір річної орендної плати за користування земельною 

ділянкою несільськогосподарського призначення в сумі 3 283,59 грн.,  що становить 10% від 

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

продажу права оренди земельної ділянки в сумі 16,42 грн., що становить 0,5% від стартової 

плати за користування земельною ділянкою. 

1.2. Затвердити проект договору оренди землі, який пропонується укласти  з переможцем 

земельних торгів (додаток 1). 

2. Продати право оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. 

Бурштин, вул.С.Бандери (колишня сільгосптехніка) площею 0,1198 га, кадастровий номер 

2621210300:01:004:0415 для будівництва виробничого приміщення, код 11.02, для  

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  категорія земель: землі  

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

2.1 Встановити стартовий розмір річної орендної плати за користування земельною ділянкою 

несільськогосподарського призначення в сумі 15 514,10 грн.,  що становить 10% від 

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

продажу права оренди земельної ділянки в сумі 77,57 грн., що становить 0,5% від стартової 

плати за користування земельною ділянкою. 
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2.2. Затвердити проект договору оренди землі, який пропонується укласти  з переможцем 

земельних торгів (додаток 2). 

3. Продати право оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. 

Бурштин, вул.С.Бандери площею 0,1618 га, кадастровий номер 2621210300:01:004:0414 для 

будівництва та обслуговування виробничого приміщення, код 11.02, для  розміщення та 

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

машинобудівної та іншої промисловості категорія земель: землі  промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

3.1 Встановити стартовий розмір річної орендної плати за користування земельною ділянкою 

несільськогосподарського призначення в сумі 20 079,38 грн.,  що становить 10% від 

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

продажу права оренди земельної ділянки в сумі 100,40 грн., що становить 0,5% від стартової 

плати за користування земельною ділянкою. 

3.2. Затвердити проект договору оренди землі, які пропонується укласти  з переможцем 

земельних торгів (додаток 1,2,3). 

4. Уповноважити міського голову Джуру Р.О. (або особу, яка тимчасово виконує обов’язки 

міського голови на період його відсутності) на підписання протоколів земельних торгів та 

договорів оренди землі з переможцями земельних торгів за їх результатами від імені 

Бурштинської міської ради. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 39/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  16 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 39/53-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

обслуговування жилого будинку, господарських  будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Конів А.А).  (Проект 1054) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 
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земельної та з питань екології про підтримку даного проекту (протокол від 16.04.2018                    

№  8). 

                                        Голосували про прийняття рішення № 40/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 40/53-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

41. Про продовження (поновлення) терміну договору  оренди земельної ділянки                                

(гр. Туз І.М.). (Проект 1055) 

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 (протокол від 16.04.2018                    

№  8). 

                                        Голосували про прийняття рішення № 41/53-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 41/53-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

42. Відповіді на депутатські запити: 

- рішення міської ради від 26.01.2018 № 49.01/44 -18 «Про депутатський запит  

І.В.Прокопіва». 

ДОПОВІДАВ: 

       Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із відповіддю від 15.05.2018                     

№ 987/02-20, яка надана міським головою Р.Джурою (текст відповіді додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Голосували за прийняття рішення № 42/53-18 в цілому.  
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                                                        «за»          -  16 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються): 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 42/53-18 в цілому (рішення додається).                      

СЛУХАЛИ: 

43. Депутатські запити. (Не було). 

СЛУХАЛИ: 

44. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

  Р.О.Джура - міський голова, про звернення жителів вул. Проектна з проханням 

виділити грейдер для вирівнювання дорожнього покриття та проінформувала, що грейдер 

було виділено двічі по курсу автобуса та у старій частині міста; про виділення грейдеру по  

вул. Проектна 31.05.2018; про пориви тепломережі у місті; про початок роботи плавального 

басейну; про реконструкцію та ремонт фонтану в місті спільно з компанією ДТЕК; про 

засідання комісій обласної ради  26 червня 2018 року у м.Бурштин в актовій залі 

Бурштинського енергетичного колледжу; про відкритий  діалог з мером міста Роксоланою 

Джурою у мережі «Фейсбук» 7 червня 2018 року; про проведену розмову з власником 

«Козирної карти» по питанню зменшення гучності музики після 12 год. ночі; про свято 

останнього дзвоника у освітніх закладах міста та вчасну виплату заробітної плати педагогам;      

про  проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря первинної ланки. 

В.Д.Данилюк - начальник юридичного відділу, про процедуру призначення головного 

лікаря: комісія визначає переможця, тоді відправляє подання міському голові про 

призначення Савчин О.М., однак міський  голова не може відхилити дану кандидатуру.  

Р.О.Джура - міський голова, повідомила, що не була членом конкурсної комісії та 

буде підходити до вибору кандидатури фахово, предметно і дисциплінарно по всіх вимогах. 

І.О.Дулик - депутат міської ради, висловив  побажання як громадянина і депутата, 

підписати контракт на термін як можна менший. 

В.Л.Рик - депутат міської ради, про механізм впливу  депутата, якщо на його думку дії 

нового лікаря первинної ланки будуть неефективні. 
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В.Д.Данилюк - начальник юридичного відділу, зазначив, що контрактом чітко 

передбачені права сторін та порядок дострокового розривання контракту. Депутат можете 

рекомендувати міському голові розірвати контракт. 

Р.О.Джура - міський голова, про громадські слухання, які відбулись; повідомила,  про 

малу кількість бажаючих працювати в компанії «LEONI»; про прийняття тарифів на тепло в 

частині транспортування і підписання договору між КП «Житловик» та компанією ДТЕК;  

про виконання рішення міської ради щодо тарифів на тепло. 

Д.А.Шмигаль -  директор ДТЕК Бурштинська ТЕС,  про прийняття змін до ЗУ «Про 

теплопостачання в Україні», відповідно до вимоги виробник повинен бути постачальником, а 

КП «Житловик» залишається транспортером теплової енергії; про підписання угоди; про 

тариф на виробництво встановлений БуТЕС 308 грн. при собівартісті 670 грн. (це прямі 

витрати станції на підготовку тепла); про соціальне навантаження на БуТЕС; підписана угода 

передбачає, що складова за транспортування передається КП «Житловик»; про борг КП 

«Житловик» перед БуТЕС, який станом на 1 червня сягне близько 56 млн.грн; про функції 

КП «Житловик»; про підписання угод з усіма споживачами тепла; повідомив, що процедура 

оплати не зміниться; про необхідність встановлення теплових пунктів та брудну воду; про 

розтермінування боргу на 5 років.  

Р.О.Джура - міський голова, зазначила, що розтермінування на 5 років не влаштовує; 

про усну домовленість з ДТЕК і КП «Житловик» щодо розтермінування боргу на 50 і більше 

років;  про умови меморандуму та передбачення трьох основних умов: понаднормові витрати 

які лягають на компанію ДТЕК, розрахунок  з КП «Житловик»  тільки живими грошима, 

розтермінувати борг на 50 і більше років.  

І.В.Прокопів - депутат міської ради, зауважив, що дана бесіда повинна була відбутися  

перед прийняттям тарифів; про теплатрасу, яка передана на місто в поганому стані; про 

звернення до КП «Житловик» громадян в разі виникнення поломок;  про нарікання людей 

щодо графіку  роботи Відділу реалізації  теплової енергії. 

Д.А.Шмигаль -  директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, повідомив що зауваження будуть 

враховані; зазначив, що у підписаній угоді передбачено, що БуТЕС буде проводити  

розрахунок з КП «Житловик» живими грошима; про понаднормові витрати які лягають на 

собівартість на ДТЕК вище 20%,  що зафіксовано в меморандумі. 

В.І.Марчук - директор КП «Житловик», про пропозиції від КП «Житловик», які 

будуть розроблені до 5 червня і будуть включені в меморандум; про заборгованість субсидій 
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від держави близько 1,5 млн.; про взаємозалік; про план проведення ремонтних робіт по 

місту; про заміну труб тепломережі від лісництва до пожежної. 

Р.О.Джура - міський голова, закликала не обмальовувати ями. 

Д.А.Шмигаль -  директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, зазначив, що внутрішньо 

будинкові мережі будуть обслуговуватися самостійно власниками квартир. 

В.Є.Василик - депутат міської ради, про відсутність управляючої компанії; про 

ремонтні роботи які проводить КП «Житловик; задав запитання щодо виконавця робіт  

внутрішньо будинкових магістралей  та що робити людям в разі поривів? 

Д.А.Шмигаль -  директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, про законодавство України яке ці 

питання регулює. 

В.І.Марчук - директор КП «Житловик», про про відсутність у місті управляючої 

компанії; про роботи які виконує КП «Житловик»; про заяви які надходять від жителів міста 

щодо ремонту та  виконання робіт за кошти власників квартир; про плинність кадрів на 

підприємстві. 

І.З. Карвацький - депутат міської ради,  про встановлення лічильників та на кого 

ляжуть  втрати? 

В.І.Марчук - директор КП «Житловик», про зверхнормативні втрати які лягають на 

ДТЕК поки не встановлять лічильники на будинок; про необхідність проведення робіт по  

утепленню будинків та зменшенню витрат. 

І.З.Карвацький - депутат міської ради: «Чи будуть з КП «Житловик» будуть 

розраховуватись за корисну теплову енергію чи  реалізовану? Якщо будуть люди,  які не 

підпишуть договір з компанією, що з ними робити?  Коли чекати підвищення тарифів для 

населення?» 

Р.О.Джура - міський голова, зазначила, що без відома КП «Житловик» не будуть 

підвищувати тариф. 

І.З.Карвацький - депутат міської ради, про роботу плавального басейну «Дельфін». 

Д.А.Шмигаль -  директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, повідомив, що басейн пацюватиме 

круглорічно з певними зупинками для обслуговування; басейн запущений; про доступ до 

басейну за наявності  медичної  довідки; про процедуру оплати. 
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І.З.Карвацький - депутат міської ради, про надання інформації щодо оренди залу 

важкої атлетики в КСС. 

Д.А.Шмигаль -  директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, про передачу залу важкої 

атлетики в управління ГО «Легіт». 

Р.В.Дидик - депутат міської ради, виступив з проханням направити автобус до села 

Вигівка для перевезення працівників станції та жителів. 

Д.А.Шмигаль -  директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, про можливість продовження 

маршруту автобуса у село Вигівка для перевезення працівників станції при умові 

надходження заяв із відповідним зверненням.  

І.В.Прокопів - депутат міської ради, про надання інформації щодо оплати КП 

«Житловик» за реалізовану енергію чи за поставлену?  

Д.А.Шмигаль -  директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, відповів, що проплата буде 

здійснюватися за ту кількість тепла, яку спожили люди; встановлення лічильників полегшить 

визначити та ліквідувати втрати. 

В.І.Марчук - директор КП «Житловик», про те, що компанія ДТЕК буде платити за 

втрати до того часу поки на будинку не будуть встановлені лічильники; Компанія ДТЕК буде 

платити КП «Житловик» за корисно відпущену теплову енергію;  зверхнормативні втрати, 

крім 12%, бере на себе ДТЕК.  

М.В.Шкарпович - депутат міської ради, про звернення від мешканців; «Якщо ми 

підпишемо угоди з компанією, то де гарантія того, що ви на наступний рік не піднімете 

тариф?» 

Д.А.Шмигаль -  директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, питання підняття тарифу не 

обговорювалось; рішення про підняття тарифу приймає міська рада.  

М.В.Шкарпович - депутат міської ради, запропонував при підписані меморандуму 

зазначити, що протягом року тариф не буде підніматись. 

Р.О.Джура - міський голова, про підвищення тарифів на газ. 

Т.М.Сенчина - депутат міської ради, звернулась до юридичного відділу; «Чи це 

правильно, що тільки Бу ТЕС може бути постачальником? Скільки років Бу ТЕС знаходиться 

в приватній власності?» 
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Д.А.Шмигаль -  директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, відповів, що БуТЕС у приватній 

власності з 2012 року. 

Т.М.Сенчина - депутат міської ради, зауважила, що з 2012 року накопичується борг; 

про ліцензію на постачання виготовлену у 2016 році; про реструктуризацію боргу; про те що 

КП «Житловик» не буде мати коштів на заміну труб в разі підписання меморандуму; про 

встановлення ІТП. 

Р.О.Джура - міський голова, про дії  в межах закону; про те, що всі умови 

меморандуму  будуть  підписані тільки на умовах КП «Житловик».  

В.І.Марчук - директор КП «Житловик», підписано договір в якому всі побажання КП 

«Житловик» передбачені;  пояснив причину нарощування боргу. 

Д.А.Шмигаль -  директор ДТЕК Бурштинська ТЕС,  про те, що ДТЕК з 2012 року 

інвестувала в місто 100 млн. грн. (56 боргу і близько 50 млн. половина собівартості). 

І.О.Дулик - депутат міської ради,  про куплену ліцензію на постачання і 

транспортування; запропонував відправити рішення сесії на розгляд антимонопольного 

комітету; про небажання мешканці міста підписувати угоди; про не розірваний договір з КП 

«Житловик», який має юридично розриватися через суд; про завчасне підписання договорів з 

користувачами теплової енергії без підписання меморандуму; про відсутність усіх 

документів. 

Д.А.Шмигаль -  директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, про ЗУ «Про теплопостачання», 

який дає відповіді на всі ваші запитання. 

І.О.Дулик - депутат міської ради,  про договір  оренди на землю під об’єктами ДТЕК.  

Д.А.Шмигаль -  директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, про те, що дане питання повністю 

врегульоване Земельним Кодексом України. 

І.О.Дулик - депутат міської ради,  про необхідність проведеня благоустрою біля 

об’єктів ДТЕК; про чорний дим, який йде з труб Бурштинської ТЕС. 

Д.А.Шмигаль -  директор ДТЕК Бурштинська ТЕС: «Питання екології є одним із 

пріоритетів над яким працює компанія.» Про державний план, згідно якого робляться всі 

роботи. 

І.М.Мазур - депутат міської ради,   про існуючий відтік кадрів на станції, про 

стимулювання підняттям заробітної плати; висловила прохання виразначити середню 
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заробітню плату по станції окремо керуючому персоналу, а окремо середньостатистичнму 

працівнику.  

Д.А.Шмигаль -  директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, про щорічне підняття заробітної 

плати (на станції воно склало в середньому по робітничому персоналу 16,7%); про незначний 

відтік кадрів на станції відсутній (кадровий баланс станції складає приблизно 20 звільнених – 

60 набраних); про створення  нових підрозділів; про наявність близько 40 робітничих 

вакансій, 17 вакансій в котло-турбінному цеху. 

І.З. Карвацький - депутат міської ради, про сплату земельного податку; про постанову 

кабміну № 513  від 2012 року у якій не  вказано кінцевий термін інвентаризації земель; про 

відсутність на станції сіркоочистки на жодному фільтрі; про сплату екологічного податку. 

Д.А.Шмигаль -  директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, про про відсутність тиску на 

депутатів з боку компанії. 

 

 

 

Міський голова                                                                  Роксолана Джура  


