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    Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

п’ятдесят восьмої сесії міської ради сьомого скликання 

Від  31 липня   2018 року м. Бурштин 

Початок: 16:50 

Закінчення: 18:20 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       15 депутатів  міської ради (список додається). 

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

Відсутні на сесії: 11 депутатів міської ради (В.Є.Василик, І.Я.Дашевич, І.О.Дулик, 

Л.Р.Івасюк, А.С.Крижалка, І.М.Мазур, Т.Д.Попик, А.С.Процик, К.М.Соронович, 

М.Г.Тимошик, А.І.Федорняк). 

СЛУХАЛИ:  

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

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

восьмої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про проведення конкурсу на посаду директора Бурштинської загальноосвітньої 

школи  І – ІІІ ступенів № 3 та затвердження складу конкурсної комісії.                              

(Проект № 1201) 

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

2. Відповіді на депутатські запити. 

3. Депутатські запити 

4. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

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

внести до порядку денного розгляд проекту № 1212 «Про внесення змін в « План 

природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2018 рік »». 

М.Я.Михайлишин – спеціаліст І категорії юридичного відділу, з пропозицією внести 

до порядку денного розгляд проекту № 1211 «Про внесення змін до Програми про фонд 
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міської ради на виконання депутатських  повноважень на 2016-2020 роки, затвердженої 

рішенням Бурштинської міської ради  від 27.01.2017 №05/22-17». 

Голосували про прийняття проекту порядку  денного 58 сесії за основу. 

  «за»            -  16 

«проти»     -   0 

      «утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект  порядку  денного 58 сесії прийняти за основу. 

Голосували про внесення до порядку денного розгляду проекту № 1212 «Про 

внесення змін в « План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

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

проекту № 1211 «Про внесення змін до Програми про фонд міської ради на виконання 

депутатських  повноважень на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бурштинської міської 

ради  від 27.01.2017 № 05/22-17». 

                   «за»             -  15 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного  розгляд проекту № 1212 «Про внесення 

змін в « План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді на 2018 рік »», проекту № 1211 «Про 

внесення змін до Програми про фонд міської ради на виконання депутатських  повноважень 

на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бурштинської міської ради  від 27.01.2017 № 

05/22-17». 

Голосували про порядок денний 58 сесії в цілому. 

  «за»            -  15 

      «проти»      -  0 

«утрим.»    -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  

     Затвердити порядок денний п’ятдесят восьмої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 
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1. Про проведення конкурсу на посаду директора Бурштинської загальноосвітньої 

школи  І – ІІІ ступенів № 3 та затвердження складу конкурсної комісії.                              

(Проект № 1201) 

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

2. Про внесення змін до Програми про фонд міської ради на виконання депутатських  

повноважень на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бурштинської міської ради  

від 27.01.2017 № 05/22-17. (Проект № 1211)  

Доповідач: М.Я.Михайлишин – спеціаліст І категорії юридичного відділу 

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

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

(Проект № 1212) 

Доповідач: В.Л.Рик – голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

4. Відповіді на депутатські запити. 

5. Депутатські запити 

6. Різне. 

СЛУХАЛИ: 

1. Про проведення конкурсу на посаду директора Бурштинської загальноосвітньої 

школи  І – ІІІ ступенів № 3 та затвердження складу конкурсної комісії.                              

(Проект № 1201) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ВИСТУПИЛИ: 

Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради, з пропозицією вивести із складу комісії 

І.М.Мазур та ввести його кандидатуру. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про виведення своєї кандидатури із складу комісії. 

                     Голосували про прийняття проекту рішення № 01/58 -18 за основу. 

«за»            -  15 

«проти»     -   0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 01/58-18 прийняти за основу. 
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Голосували про внесення змін в пункт 2 : вивести Рибчука Б.Б. та 

ввести Бардашевського Р.Я. 

«за»            -  13 

«проти»     -   3 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

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

 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, з пропозицією призначити секретарем комісії                         

Гриник Л.І.. 

Голосували про призначення секретарем комісії  Гриник Л.І. 

                                  «за»          -  16 

                                                         «проти»    -  0 

                                                         «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: призначити секретарем комісії  Гриник Л.І.. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, з пропозицією внести зміни у пункті 3 «01.08.2018» 

Голосували про внесення зміни у пункті 3 «01.08.2018» 

                                  «за»          -  16 

                                                         «проти»    -  0 

                                                         «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни у пункті 3 «01.08.2018» 

      Голосували про прийняття рішення № 01/58-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  15 

                                                        «проти»    -  1 
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                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 01/58-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення змін до Програми про фонд міської ради на виконання депутатських  

повноважень на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бурштинської міської ради  

від 27.01.2017 № 05/22-17. (Проект № 1211)  

ДОПОВІДАВ:  

М.Я.Михайлишин – спеціаліст І категорії юридичного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення, рекомендацією комісії з питань законності та етики про підтримку 

проекту рішення (протокол від 27.07.2018 № 32). 

Голосували про прийняття рішення № 02/58-18 в цілому. 

 «за»          -  15 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 02/58 -18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

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

(Проект № 1212) 

Доповідач: В.Л.Рик – голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

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

питань бюджету та економічного розвитку  (протокол від  31.07.2018 № 5)  про підтримку 

проекту рішення. 

                     Голосували про прийняття проекту рішення № 03/58 -18 за основу. 

«за»            -  16 

«проти»     -   0 

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

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 03/58-18 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик – депутат міської ради, з пропозицією внести зміни до пункту 1 та викласти 

його в такій редакції: 

зняти із розділу  8. Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що 

утворюються в комунальному господарстві: 

-  гідродинамічне очищення приймального резервуару побутових відходів  КНС                  

№ 4,3 – 70,0 тис.грн. 

 - направити на розділ 4. Проведення заходів з захисту від підтоплення і  затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних  процесів, усунення або зниження до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти: 

- по вул.Петлюри – 65,0 тис.грн. ; 

- по вул.О.Басараб ( аварійні роботи) – 5,0 тис.грн.  

                     Голосували про про внесення змін до пункту 1. 

«за»            -  16 

«проти»     -   0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до пункту 1 та викласти його в такій редакції: 

зняти із розділу  8. Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що 

утворюються в комунальному господарстві: 

-  гідродинамічне очищення приймального резервуару побутових відходів  КНС                  

№ 4,3 – 70,0 тис.грн. 

 - направити на розділ 4. Проведення заходів з захисту від підтоплення і  затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усунення або зниження до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти: 

- по вул.Петлюри – 65,0 тис.грн. ; 

- по вул.О.Басараб ( аварійні роботи) – 5,0 тис.грн.  

 

Голосували про прийняття рішення № 03/56-18 в цілому. 
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  «за»          -  16 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 03/56-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

4. Відповіді на депутатські запити. (Не було) 

СЛУХАЛИ: 

5. Депутатські запити. (Не було) 

СЛУХАЛИ: 

6. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

   Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради, про можливість встановлення банкомату у 

старій частині міста. 

  Р.О.Джура – міський голова, про відмову банків встановлювати банкомат у старій 

частині міста; на виконання звернення депутатів вибачилася перед депутатом міської ради 

Л.І.Петровською; про роботи по місту; про  поїздку у місто Зеленодольськ; про організацію 

проведення екологічної експертизи навколишнього середовища. 

 

  

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура  


