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     Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

шістдесятої сесії міської ради сьомого скликання 

Від 28 вересня  2018 року м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 12:45 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       20 депутатів  міської ради (список додається). 

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

Відсутні на сесії: 6 депутатів міської ради (І.Я.Дашевич, Р.С.Іванюк, В.В.Котів, 

Л.І.Петровська, В.Л.Рик,  М.Г.Тимошик). 

СЛУХАЛИ: Про зміни в склад лічильної комісії на 60 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

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

лічильної комісії: 

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

2.І.Р.Харів – депутат міської ради 

Голосували про зміни в  склад лічильної комісії на 60 сесію. 

     «за»            -  20 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести в склад лічильної комісії на 60 сесію депутатів міської ради 

А.І.Федорняка, І.Р.Харіва. 

СЛУХАЛИ:  

           Про порядок денний шістдесятої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про виконання бюджету міста за І півріччя 2018 року. (Проект №1217) 

2. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект №1216 ) 

     Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 
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3. Про перейменування Бурштинської гімназії Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області та затвердження її Статуту у новій редакції. (Проект №1105) 

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

4. Про надання згоди на безоплатне прийняття від АМЕР м. Бурштин у власність та на 

баланс міської ради матеріалів проектно-кошторисної документації на проведення 

комплексної термосанації центрального корпусу Бурштинської центральної міської 

лікарні вартістю 193 401, 00 грн.   (Проект №1238) 

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

5. Про продовження договору оренди приміщення комунальної власності Бурштинської 

міської ради. (Проект №1213) 

6. Про продовження договору оренди приміщення комунальної власності Бурштинської 

міської ради.(Проект №1214) 

7. Про продовження договору оренди приміщення комунальної власності Бурштинської 

міської ради. (Проект №1215) 

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

8. Про затвердження Порядку надання відеоматеріалу, отриманого з системи 

відеоспостереження в м. Бурштин (Проект №1219) 

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

органів, оборонної та мобілізаційної роботи 

9. Про внесення змін до   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№1220) 

Доповідач: І.М.Кунів – керівник ЦНАП Бурштинської міської ради  

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

бюджету за 2 квартал 2018 року.(Проект №1237) 

11. Про внесення змін до Положення щодо проведення допорогових закупівель, 

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 №03/20-16. (Проект №1239) 

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

с.Вигівка на 2018 рік.(Проект №1240) 

Доповідач: І.Я.Рибчук – головний спеціаліст  відділу економіки і промисловості    

13. Про погодження співфінансування проектної заявки на участь у конкурсному відборі 

проектів за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (Проект 

№1243) 
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Доповідач: Я.С.Штогрин – головний спеціаліст з міжнародної співпраці та 

інвестиційної діяльності   

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

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2018 рік» 

(Проект №1232) 

Доповідач: О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу 

Земельні питання 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Сіряк Р.Б.). (Проект № 1196) 

16. 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. Мельник С.М.). (Проект № 1197) 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Бурда Г.О.). (Проект № 1198) 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність ( гр. Шуфлат В.І.). (Проект № 1199) 

19. Про розірвання договору оренди земельної  ділянки громадянки Чави Вікторії 

Володимирівни. (Проект № 1200) 

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

ділянки для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність                          

(гр. Гурський М.М.). (Проект № 1202) 

21. 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. Борінець Г.С.). (Проект № 1203) 

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у приватну власність                              

(гр. Драбчук О.Т.) .(Проект № 1204) 
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23. Про внесення змін в п.1 та п.1.1 рішення міської ради від 30.03.2018 № 34/49-18 «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Ромах Н.О.). (Проект № 1205) 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Іроденко Р.Б.). (Проект № 1206) 

25. 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. Зелена Р.П.). (Проект № 1207) 

26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (гр.гр. Пінькевич О.В., Власюк Н.Г.). 

(Проект № 1208) 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилогобудинку, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Микитин А.М). (Проект № 1209) 

28. 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. Маєвський Р.В.). 

(Проект № 1210) 

29. 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. Боднар І.А). (Проект № 1221) 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка)(гр. Мазурик В.В). (Проект 1222) 
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31. Про внесення змін в п.46 рішення міської радивід 27.10.2016 № 11/19-16 «Про 

надання дозволу наскладання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд(присадибна ділянка) з передачею у власність із земель запасу міської ради». 

(Проект № 1223) 

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

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

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність (гр. Кунька Г.В). 

(Проект № 1224) 

33. 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. Кашуба І.Б.). (Проект № 1225) 

34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельноїділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність ( гр. Кашуба І.Б.).(Проект № 1226) 

35. 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. Романів Р.І.). (Проект № 1227) 

36. 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. Чміль О.М. ). (Проект № 1228) 

37. Про поставлення на чергу для  отримання земельної ділянкидля ведення особистого 

селянського господарства(гр. Николайко С.Є). (Проект № 1229) 

38. Про поставлення на чергу для  отримання земельної ділянкидля ведення 

садівництва(гр. Николайко С.Є). (Проект № 1230) 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Ковальчук В.М). (Проект № 1231) 
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40. Про внесення змін в рішення міської ради від 31.07.2018 № 30/57-18 «Про 

затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянкив натурі ( на місцевості) ТзОВ «Романі»                      

м. Бурштин по вул. Р.Шухевича,11 з послідуючим укладанням договору оренди». 

(Проект № 1233) 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Драган А.О.).(Проект № 1234) 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Сташків Г.К.).(Проект № 1235) 

43. Про внесення змін в п.1 рішення міської ради від 30.05.2018 № 20/53-18 «Про надання 

дозволу наскладання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність»                                                 

(гр. Кайдан Б.І.).(Проект № 1236) 

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

ділянки для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність                              

(гр. Марунчак Л.М.). (Проект № 1241) 

45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин по вул. С.Бандери,                 

80 А з послідуючим укладанням договору оренди (гр. Яник Г.Й.). (Проект № 1242) 

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

ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)з передачею у власність (гр. Максимів В.С.).                     

(Проект  № 1171) 

47. Про надання дозволу на обстеження земельних ділянок, які пропонуються для 

продажу на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Калуська б/н, Бандери 

б/н). (Проект № 1192) 

48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

обслуговування нежитлового приміщення (столярного цеху) в м. Бурштин                                

( ПрАТ «СТМ» ).(Проект  №1121) 
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49. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Матейко В.І.).                          

(Проект № 958) 

50. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

(Проект №70) 

Доповідач: О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу 

51. Відповіді на депутатські запити. 

52. Депутатські запити 

53. Різне. 

 

Голосували про прийняття проекту порядку  денного 60 сесії за основу. 

  «за»            -  19 

«проти»     -   0 

     «утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект  порядку  денного 60 сесії прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

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

- Зняти з обговорення: 

пункт 3 «Про перейменування Бурштинської гімназії Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області та затвердження її Статуту у новій редакції» (проект №1105) на 

підставі рекомендації погоджувальної ради; 

пункт 8 «Про затвердження Порядку надання відеоматеріалу, отриманого з системи 

відеоспостереження в м. Бурштин» (проект № 1219) через те, що відсутній доповідач                  

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

мобілізаційної роботи; 

 пункт 46 «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  з передачею у власність (гр. Максимів В.С.)                     

(проект  № 1171) на підставі рекомендації постійної депутатської комісії з питань законності 

та етики (протокол від 26.09.2018 № 33); 
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пункт 48 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для обслуговування нежитлового приміщення (столярного цеху) в м. Бурштин                                

(ПрАТ «СТМ» )» (проект  №1121)  на підставі рекомендації постійної депутатської комісії з 

питань законності та етики (протокол від 26.09.2018 № 33); 

пункт 49 «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність (гр.Матейко В.І.)»                          

(проект № 958) на підставі рекомендації постійної депутатської комісії з питань законності та 

етики (протокол від 26.09.2018 № 33). 

 

В.Є.Василик – депутат міської ради, запропонував внести до  порядку денного зміни: 

- Зняти з обговорення: 

пункт 50 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки» 

(проект №70) та направити його на доопрацювання. 

 

                                 Голосували про зняття з  розгляду порядку денного проектів: 

 № 1105 «Про перейменування Бурштинської гімназії Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області та затвердження її Статуту у новій редакції»;  

 № 1219 «Про затвердження Порядку надання відеоматеріалу, отриманого з системи 

відеоспостереження в м. Бурштин»; 

№ 1171  «Про надання дозволу на складання проектуземлеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  з передачею у власність (гр. Максимів В.С.);                     

№ 1121 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для обслуговування нежитлового приміщення (столярного цеху) в м. Бурштин                                

( ПрАТ «СТМ» )»;  

№ 958 «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність (гр.Матейко В.І.)».                           

                                                «за»             -  19 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду порядку денного проекти: 

№ 1105 «Про перейменування Бурштинської гімназії Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області та затвердження її Статуту у новій редакції»;  

№ 1219 «Про затвердження Порядку надання відеоматеріалу, отриманого з системи 

відеоспостереження в м. Бурштин»; 

№ 1171  «Про надання дозволу на складання проектуземлеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  з передачею у власність (гр. Максимів В.С.);                     

№ 1121 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для обслуговування нежитлового приміщення (столярного цеху) в м. Бурштин                                

( ПрАТ «СТМ» )»;  

№ 958 «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність (гр.Матейко В.І.)».                           

                                 Голосували про зняття з  розгляду порядку денного проекту 70 «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки».  

                                                «за»             -  8 

   «проти»      -  7 

   «утрим.»     -  5 

(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. 

 

                           Голосували про порядок денний 60  сесії в цілому. 

   

  «за»            -  20 

      «проти»      -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  

     Затвердити порядок денний шістдесятої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання: 

1. Про виконання бюджету міста за І півріччя 2018 року. (Проект №1217) 
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2. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект №1216 ) 

     Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 

3. Про надання згоди на безоплатне прийняття від АМЕР м. Бурштин у власність та на 

баланс міської ради матеріалів проектно-кошторисної документації на проведення 

комплексної термосанації центрального корпусу Бурштинської центральної міської 

лікарні вартістю 193 401, 00 грн.   (Проект №1238) 

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

4. Про продовження договору оренди приміщення комунальної власності Бурштинської 

міської ради. (Проект №1213) 

5. Про продовження договору оренди приміщення комунальної власності Бурштинської 

міської ради.(Проект №1214) 

6. Про продовження договору оренди приміщення комунальної власності Бурштинської 

міської ради. (Проект №1215) 

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

7. Про внесення змін до   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№1220) 

Доповідач: І.М.Кунів – керівник ЦНАП Бурштинської міської ради  

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

бюджету за 2 квартал 2018 року. (Проект №1237) 

9. Про внесення змін до Положення щодо проведення допорогових закупівель, 

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 №03/20-16. (Проект №1239) 

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

с.Вигівка на 2018 рік.(Проект №1240) 

Доповідач: І.Я.Рибчук – головний спеціаліст  відділу економіки і промисловості    

11. Про погодження співфінансування проектної заявки на участь у конкурсному відборі 

проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (Проект 

№1243) 

Доповідач: Я.С.Штогрин – головний спеціаліст з міжнародної співпраці та 

інвестиційної діяльності   
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12. Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2018 рік» 

(Проект №1232) 

Доповідач: О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу 

Земельні питання 

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Сіряк Р.Б.). (Проект № 1196) 

14. 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. Мельник С.М.). (Проект № 1197) 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Бурда Г.О.). (Проект № 1198) 

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (гр. Шуфлат В.І.). (Проект № 1199) 

17. Про розірвання договору оренди земельної  ділянки громадянки Чави Вікторії 

Володимирівни. (Проект № 1200) 

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

ділянки для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність                          

(гр. Гурський М.М.). (Проект № 1202) 

19. 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. Борінець Г.С.). (Проект № 1203) 

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у приватну власність                              

(гр. Драбчук О.Т.). (Проект № 1204) 

21. Про внесення змін в п.1 та п.1.1 рішення міської ради від 30.03.2018 № 34/49-18 «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Ромах Н.О.). (Проект № 1205) 

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Іроденко Р.Б.). (Проект № 1206) 

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. Зелена Р.П.). (Проект № 1207) 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (гр.гр. Пінькевич О.В., Власюк Н.Г.). 

(Проект № 1208) 

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Микитин А.М). (Проект № 1209) 

26. 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. Маєвський Р.В.). 

(Проект № 1210) 

27. 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. Боднар І.А). (Проект № 1221) 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка)(гр. Мазурик В.В). (Проект 1222) 

29. Про внесення змін в п.46 рішення міської ради від 27.10.2016 № 11/19-16 «Про 

надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

(Проект № 1223) 

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

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

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність (гр. Кунька Г.В). 

(Проект № 1224) 

31. 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. Кашуба І.Б.). (Проект № 1225) 

32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (гр. Кашуба І.Б.). (Проект № 1226) 

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. Романів Р.І.). (Проект № 1227) 

34. 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. Чміль О.М.). (Проект № 1228) 

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

селянського господарства (гр. Николайко С.Є). (Проект № 1229) 

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

(гр. Николайко С.Є). (Проект № 1230) 

37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Ковальчук В.М). (Проект № 1231) 

38. Про внесення змін в рішення міської ради від 31.07.2018 № 30/57-18 «Про 

затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТзОВ «Романі»                      
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м. Бурштин по вул. Р.Шухевича, 11 з послідуючим укладанням договору оренди». 

(Проект № 1233) 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Драган А.О.). (Проект № 1234) 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Сташків Г.К.). (Проект № 1235) 

41. Про внесення змін в п.1 рішення міської ради від 30.05.2018 № 20/53-18 «Про надання 

дозволу наскладання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність»                                                 

(гр. Кайдан Б.І.). (Проект № 1236) 

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

ділянки для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність                              

(гр. Марунчак Л.М.). (Проект № 1241) 

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин по вул. С.Бандери,                 

80 А з послідуючим укладанням договору оренди (гр. Яник Г.Й.).(Проект № 1242) 

44. Про надання дозволу на обстеження земельних ділянок, які пропонуються для 

продажу на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Калуська б/н, Бандери 

б/н). (Проект № 1192) 

45. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

(Проект №70) 

Доповідач: О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу  

46. Відповіді на депутатські запити. 

47. Депутатські запити 

48. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про виконання бюджету міста за І півріччя 2018 року. (Проект №1217) 

ДОПОВІДАВ:  



15 

 

         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 18 вересня 2018 року № 18). 

Голосували про прийняття рішення № 01/60-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 01/60-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект №1216 )          

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 07 серпня вересня 2018 року № 17, потокол від 18 вересня 2018 року № 18): 

1.Збільшити дохідну частину  загального фонду на суму1300000,0 грн. 

2.Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів на суму 1300000,0грн.  , 

а саме: 

2.1.міській раді 967300 ,0грн. 

заробітна плата з нарахуваннями  -600 000,0 грн. 

надання трансфертів КП «Житловик» (відповідно до звернення  для оплати за 

електроенергію)- 300000,0грн. 

фінансування  Програми функціонування Центру надання адміністративних послуг 

м.Бурштина на 2018 рік»-25000,0грн. 

фінансування  Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками та грошовими 

винагородами до Грамот Бурштинської міської ради та виконавчому комітету на 2017-2019 

роки-5000,0грн. 

поточний ремонт ліфтів-37300,0грн. та внести зміни до бюджету КПКВКМБ 0110150 

«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 
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обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад»+600000,0грн. 

КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»+35000,0грн. 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»+332300,0грн. 

2.2.КО «Бурштинська центральна міська лікарня»-100000,0грн. 

заробітна плата з нарахуваннями  -100 000,0 грн. 

КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»+100000,0грн. 

2.3.відділ освіти і науки 166700,0грн. 

заробітна плата з нарахуваннями – 140  000,0грн. (ДНЗ) 

ремонт водопостачання та опалення ДНЗ №2 «Берізка»-17000,0грн. 

аварійний ремонт інтернет мережі ДНЗ №6 700,0грн.   

та внести зміни до міського бюджету 

КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»+166700,0грн. 

2.4 відділу соціального захисту населення –55000,0грн. 

 заробітна плата з нарахуваннями -30 000,0 грн. 

фінансування Програми соціального захисту населення міста  Бурштина та села Вигівка 

(виплата одноразових грошових допомог  -15000,0, на щорічне відзначення Міжнародного  

Дня громадян похилого віку – 10000,0)- 25000,0грн. 

Та внести зміни до міського бюджету 

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

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+30000,0грн. 

КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення»+25000,0грн. 

2.5 фінансовому відділу – 20 000,0 грн. заробітна плата з нарахуваннями  -20 000,0 грн та 

внести зміни до міського бюджету 
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КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+20000,0грн. 

3.Врахувати в складі доходів субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла  та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-

сиріт, осіб з їх числа» в сумі 315000,0грн. 

та спрямувати міській раді на фінансування Програми соціального захисту і підтримки дітей-

сиріт та дійтей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житловиї прав, 

попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 рр. за 

КПКВКМБ0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення»+315000,0грн. 

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

4.1.Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 63335,0 грн. 

Міська рада по програмі «Безпечне місто» 

за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 57415 грн. 

Відділ освіти та науки (ЗОШ №2) 

За КПКВКМБ 0611020  «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 5920,0 грн. 

4.2. Зменшити призначення  по КО «Бурштинська центральна лікарня» в сумі грн. за 

КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, за 

КПКВКМБ 0122112 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами» та відповідно збільшити по КНП 

«Бурштинський міський ЦПМСД» за КПКВКМБ 0122111 «Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

4.3.Зменшити призначення  КО «Бурштинська центральна лікарня» за КПКВКМБ 0122146 

«Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» в сумі 

120000,0грн. та відповідно збільшити Бурштинській міській раді  за КПКВКМБ 0112146 

«Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих  захворювань. 
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5.Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 58800,0 грн., а саме 

 за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по Програмі 

функціонування Центру надання адміністративних послуг м.Бурштина на 2018 рік» + 

10 000,0грн. 

за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями,колегіумами» по співфінансуванню  проекту Бурштинської 

гімназії  «Оновлення комп’ютерного класу»+48800,0грн. 

Ознайомила з рекомендацією погоджувальної ради: 

Внести зміни в рішення міської ради  від 23 лютого 2018 року №02/46-18 «Про 

внесення змін до міського бюджету на 2018 рік»: 

1.Пункт 6 слова  «31.08.2018 року»  замінити на «31.12.2018 року». 

2.Внести зміни в висновки та рекомендації комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку до проекту рішення № 1216 

 По міській раді зменшити 

міській раді  

- заробітна плата з нарахуваннями  -25000 грн. 

направити : 

встановлення обмежувачів-20000,0 грн. 

придбання дорожніх знаків-5000,0 грн. 

3.Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 10000,0грн. по 

Програмі про фонд міської ради на виконання депутатських повноважень на 2016-2020 роки. 

      Голосували про прийняття проекту рішення № 02/60  -18 за основу. 

                  «за»            -  20 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 02/60-18 прийняти за основу. 
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                                          Голосували про зміни до проекту рішення № 02/60 -18. 

     «за»             -  17 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни 

1.Збільшити дохідну частину  загального фонду на суму1300000,0 грн. 

2.Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів на суму 1300000,0грн.  , 

а саме: 

2.1.міській раді 967300 ,0грн. 

заробітна плата з нарахуваннями  -600 000,0 грн. 

надання трансфертів КП «Житловик» (відповідно до звернення  для оплати за 

електроенергію)- 300000,0грн. 

фінансування  Програми функціонування Центру надання адміністративних послуг 

м.Бурштина на 2018 рік»-25000,0грн. 

фінансування  Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками та грошовими 

винагородами до Грамот Бурштинської міської ради та виконавчому комітету на 2017-2019 

роки-5000,0грн. 

поточний ремонт ліфтів-37300,0грн. та внести зміни до бюджету КПКВКМБ 0110150 

«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад»+600000,0грн. 

КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»+35000,0грн. 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»+332300,0грн. 

2.2.КО «Бурштинська центральна міська лікарня»-100000,0грн. 

заробітна плата з нарахуваннями  -100 000,0 грн. 

КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»+100000,0грн. 
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2.3.відділ освіти і науки 166700,0грн. 

заробітна плата з нарахуваннями – 140  000,0грн. (ДНЗ) 

ремонт водопостачання та опалення ДНЗ №2 «Берізка»-17000,0грн. 

аварійний ремонт інтернет мережі ДНЗ №6 700,0грн.   

та внести зміни до міського бюджету 

КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»+166700,0грн. 

2.4 відділу соціального захисту населення –55000,0грн. 

 заробітна плата з нарахуваннями -30 000,0 грн. 

фінансування Програми соціального захисту населення міста  Бурштина та села Вигівка 

(виплата одноразових грошових допомог  -15000,0, на щорічне відзначення Міжнародного  

Дня громадян похилого віку – 10000,0)- 25000,0грн. 

Та внести зміни до міського бюджету 

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

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+30000,0грн. 

КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення»+25000,0грн. 

2.5 фінансовому відділу – 20 000,0 грн. заробітна плата з нарахуваннями  -20 000,0 грн та 

внести зміни до міського бюджету 

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

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+20000,0грн. 

3.Врахувати в складі доходів субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла  та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-

сиріт, осіб з їх числа» в сумі 315000,0грн. 

та спрямувати міській раді на фінансування Програми соціального захисту і підтримки дітей-

сиріт та дійтей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житловиї прав, 

попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 рр. за 
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КПКВКМБ0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення»+315000,0грн. 

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

4.1.Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 63335,0 грн. 

Міська рада по програмі «Безпечне місто» 

за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 57415 грн. 

Відділ освіти та науки (ЗОШ №2) 

За КПКВКМБ 0611020  «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 5920,0 грн. 

4.2. Зменшити призначення  по КО «Бурштинська центральна лікарня» в сумі грн.за 

КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, за 

КПКВКМБ 0122112 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами» та відповідно збільшити по КНП 

«Бурштинський міський ЦПМСД» за КПКВКМБ 0122111 «Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

4.3.Зменшити призначення  КО «Бурштинська центральна лікарня» за КПКВКМБ 0122146 

«Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» в сумі 

120000,0грн. та відповідно збільшити Бурштинській міській раді  за КПКВКМБ 0112146 

«Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих  захворювань. 

5.Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 58800,0 грн., а саме 

 за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по Програмі 

функціонування Центру надання адміністративних послуг м.Бурштина на 2018 рік» + 

10 000,0грн. 

за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по співфінансуванню  проекту Бурштинської 

гімназії  «Оновлення комп’ютерного класу»+48800,0грн. 
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Голосували про зміни до проекту рішення № 02/60 -18. 

     «за»             -  18 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни 

Внести зміни в рішення міської ради  від 23 лютого 2018 року №02/46-18 «Про 

внесення змін до міського бюджету на 2018 рік»: 

1.Пункт 6 слова  «31.08.2018 року»  замінити на «31.12.2018 року». 

2.Внести зміни в висновки та рекомендації комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку до проекту рішення № 1216 

 По міській раді зменшити 

міській раді  

- заробітна плата з нарахуваннями  -25000 грн. 

направити : 

встановлення обмежувачів-20000,0 грн. 

придбання дорожніх знаків-5000,0 грн. 

3.Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 10000,0грн. по 

Програмі про фонд міської ради на виконання депутатських повноважень на 2016-2020 роки. 

Голосували про прийняття рішення № 02/60-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 02/60 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

3. Про надання згоди на безоплатне прийняття від АМЕР м. Бурштин у власність та на 

баланс міської ради матеріалів проектно-кошторисної документації на проведення 

комплексної термосанації центрального корпусу Бурштинської центральної міської 

лікарні вартістю 193 401, 00 грн. (Проект №1238) 
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ДОПОВІДАВ:  

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

та рекомендаціями комісій з питань бюджету та економічного розвитку (потокол від                              

18 вересня 2018 року  № 18), з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства (протокол від 18 вересня 2018 № 10) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 03/60-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 03/60 - 18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

4. Про продовження договору оренди приміщення комунальної власності Бурштинської 

міської ради. (Проект №1213) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, поданими документами, рекомендацією комісії з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарства (протокол від 18 вересня 2018 № 10)    

про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 04/60-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 04/60 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

5. Про продовження договору оренди приміщення комунальної власності Бурштинської 

міської ради. (Проект №1214) 

 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, поданими документами, рекомендацією комісії з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарства (протокол від 18 вересня 2018 № 10)    

про підтримку проекту рішення. 
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Голосували про прийняття рішення № 05/60-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 05/60 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

6. Про продовження договору оренди приміщення комунальної власності Бурштинської 

міської ради. (Проект №1215) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, поданими документами, рекомендацією комісії з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарства (протокол від 18 вересня 2018 № 10)    

про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 06/60-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 06/60 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

7. Про внесення змін до   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№1220)  

ДОПОВІДАВ:  

 І.М.Кунів – керівник ЦНАП Бурштинської міської ради, яка ознайомила з проектом 

рішення та рекомендаціяєю комісії з питань бюджету та економічного розвитку (потокол від 

18 вересня 2018 року  № 18)  про підтримку проекту рішення. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 07/60-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 07/60-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

бюджету за 2 квартал 2018 року. (Проект №1237) 

ДОПОВІДАВ:  

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

з проектом рішення, рекомендаціями комісій з питань законності та етики (протокол від 26 

вересня 2018 № 33) про підтримку проекту рішення; з питань будівництва, архітектури та 

житлово – комунального господарства (протокол від 18 вересня 2018 № 10)    про підтримку 

проекту рішення; з питань гуманітарної політики (протокол від 16 вересня 2018 № 8)    про 

підтримку проекту рішення; з питань бюджету та економічного розвитку (потокол від 18 

вересня 2018 року  № 18) про підтримку проекту рішення. 

                            Голосували про прийняття рішення № 08/60-18 в цілому. 

 «за»           - 21 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 08/60 - 18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

9. Про внесення змін до Положення щодо проведення допорогових закупівель, 

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 №03/20-16. (Проект №1239) 

ДОПОВІДАВ:  

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

з проектом рішення, рекомендаціями комісій з питань законності та етики (протокол від 26 

вересня 2018 № 33) про підтримку проекту рішення; з питань будівництва, архітектури та 

житлово – комунального господарства (протокол від 18 вересня 2018 № 10)    про підтримку 

проекту рішення; з питань гуманітарної політики (протокол від 16 вересня 2018 № 8)    про 

підтримку проекту рішення; з питань бюджету та економічного розвитку (потокол від 18 

вересня 2018 року  № 18) про не погодження  проекту рішення. Ознайомила з відповіддю на 

протокольне доручення комісії  з питань бюджету та економічного розвитку (додається). 

Голосували про прийняття рішення № 09/60-18 в цілому. 

 «за»           -  17 

 «проти»    -  0 
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 «утрим.»   -  3 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 09/60 - 18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

с.Вигівка на 2018 рік.(Проект №1240) 

ДОПОВІДАВ:  

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

з проектом рішення, рекомендаціями комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства (протокол від 18 вересня 2018 № 10)    про підтримку проекту 

рішення; з питань бюджету та економічного розвитку (потокол від 18 вересня 2018 року  № 

18) про підтримку проекту рішення. 

  

Голосували про прийняття рішення № 10/60-18 в цілому. 

 «за»           - 20 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 10/60 - 18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

11. Про погодження співфінансування проектної заявки на участь у конкурсному відборі 

проектів за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (Проект 

№1243) 

ДОПОВІДАВ:  

Я.С.Штогрин – головний спеціаліст з міжнародної співпраці та інвестиційної 

діяльності, яка ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями комісій з питань  

будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства (протокол від 18 вересня 

2018 № 10)    про підтримку проекту рішення; з питань гуманітарної політики (протокол від 

16 вересня 2018 № 8)    про підтримку проекту рішення; з питань бюджету та економічного 

розвитку (потокол від 18 вересня 2018 року  № 18) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 11/60-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 
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                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 11/60-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2018 рік» 

(Проект №1232) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення спільного засідання комісій 

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

господарства, з питань бюджету та економічного розвитку  (протокол від  21 вересня                   

2018 року № 6). 

                             Голосували про прийняття рішення № 12/60-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 12/60-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Сіряк Р.Б.). (Проект № 1196) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  17 липня 2018 № 14)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 13/60-18 в цілому. 

«за»          -  20 

«проти»    -  0 
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«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 13/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуальногогаража з передачею у приватну власність                            

(гр. Мельник С.М.). (Проект № 1197) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  17 липня 2018 № 14)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 14/60-18 в цілому. 

«за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 14/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Бурда Г.О.). (Проект № 1198) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  17 липня 2018 № 14)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 15/60-18 в цілому. 

«за»          -  18 

«проти»    -  0 
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«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 15/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельноїділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (гр. Шуфлат В.І.). (Проект № 1199) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  17 липня 2018 № 14)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 16/60-18 в цілому. 

  «за»          -   19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 16/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

17. Про розірвання договору оренди земельної  ділянки громадянки Чави Вікторії 

Володимирівни. (Проект № 1200) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  17 липня 2018 № 14)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 17/60-18 в цілому. 

  «за»          -  19 

«проти»    -  0 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 17/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

ділянки для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність                          

(гр. Гурський М.М.). (Проект № 1202)   

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  31 серпня 2018 № 15)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 18/60-18 в цілому. 

  «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 18/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

19. 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. Борінець Г.С.). (Проект № 1203) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  31 серпня 2018 № 15)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 19/60-18 в цілому. 

  «за»          -  19 

«проти»    -  0 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 19/60-18 в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

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

О.Т.Драбчука (заява додається). 

СЛУХАЛИ: 

20. Про затвердження проекту землеустрою щодовідведення земельної  ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у приватну власність                              

(гр. Драбчук О.Т.). (Проект № 1204) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  31 серпня 2018 № 15)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 20/60-18 в цілому. 

  «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 20/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

21. Про внесення змін в п.1 та п.1.1 рішення міської радивід 30.03.2018 № 34/49-18 «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Ромах Н.О.). (Проект № 1205) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  31 серпня 2018 № 15)  про підтримку проекту 

рішення. 
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Голосували про прийняття рішення № 21/60-18 в цілому. 

  «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 21/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Іроденко Р.Б.). (Проект № 1206) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  31 серпня 2018 № 15)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 22/60-18 в цілому. 

  «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 22/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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. Зелена Р.П.). (Проект № 1207) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 
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земельної та з питань екології  (протокол від  31 серпня 2018 № 15)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 23/60-18 в цілому. 

  «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 23/60-18 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 жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (гр.гр. Пінькевич О.В., Власюк Н.Г.). 

(Проект № 1208) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  31 серпня 2018 № 15)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 24/60-18 в цілому. 

  «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 24/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Микитин А.М). (Проект № 1209) 

ДОПОВІДАВ:  
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О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  31 серпня 2018 № 15)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 25/60-18 в цілому. 

  «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 25/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

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

будівництва індивідуального гаражаз передачею у власність (гр. Маєвський Р.В.). 

(Проект № 1210) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  31 серпня 2018 № 15)  про підтримку проекту 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

М.В.Шкарпович – депутат  міської ради, про відмову брати участь у голосуванні. 

Голосували про прийняття рішення № 26/60-18 в цілому. 

  «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 26/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 
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27. 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. Боднар І.А). (Проект № 1221) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  31 серпня 2018 № 15)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 27/60-18 в цілому. 

  «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 27/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Мазурик В.В). (Проект 1222) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  31 серпня 2018 № 15)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 28/60-18 в цілому. 

  «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 28/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 
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29. Про внесення змін в п.46 рішення міської радивід 27.10.2016 № 11/19-16 «Про 

надання дозволу наскладання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність із земель запасу міської ради». 

(Проект № 1223) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  31 серпня 2018 № 15)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 29/60-18 в цілому. 

  «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 29/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

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

будівництва індивідуального гаражаз передачею у власність (гр. Кунька Г.В). (Проект 

№ 1224) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  31 серпня 2018 № 15)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 30/60-18 в цілому. 

  «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 30/60-18 в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 

31. 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. Кашуба І.Б.). (Проект № 1225) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  31 серпня 2018 № 15)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 31/60-18 в цілому. 

  «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 31/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (гр. Кашуба І.Б.). (Проект № 1226) 

ДОПОВІДАВ:  

 

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  31 серпня 2018 № 15)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 32/60-18 в цілому. 

  «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 32/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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. Романів Р.І.). (Проект № 1227) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  31 серпня 2018 № 15)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 33/60-18 в цілому. 

  «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 33/60-18 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 та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Чміль О.М. ). (Проект № 1228) 

ДОПОВІДАВ:  

 

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  31 серпня 2018 № 15)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 34/60-18 в цілому. 

  «за»          -  20 

«проти»    -  0 
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«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 34/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

35. Про поставлення на чергу для  отримання земельної ділянкидля ведення особистого 

селянського господарства (гр. Николайко С.Є). (Проект № 1229) 

ДОПОВІДАВ:  

 

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  31 серпня 2018 № 15)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 35/60-18 в цілому. 

  «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 35/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

(гр. Николайко С.Є). (Проект № 1230) 

ДОПОВІДАВ:  

 

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  31 серпня 2018 № 15)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 36/60-18 в цілому. 

  «за»          -  20 

«проти»    -  0 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 36/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилогобудинку, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Ковальчук В.М). (Проект № 1231) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  31 серпня 2018 № 15)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 37/60-18 в цілому. 

  «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 37/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

38. Про внесення змін в рішення міської радивід 31.07.2018 № 30/57-18 «Про 

затвердження  технічної документації із землеустроющодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянкив натурі ( на місцевості) ТзОВ «Романі»                      

м. Бурштин по вул. Р.Шухевича,11 з послідуючим укладанням договору оренди». 

(Проект № 1233) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  31 серпня 2018 № 15)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 38/60-18 в цілому. 

  «за»          -  20 
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«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 38/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Драган А.О.). (Проект № 1234) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  31 серпня 2018 № 15)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 39/60-18 в цілому. 

  «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 39/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Сташків Г.К.). (Проект № 1235) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  31 серпня 2018 № 15)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 40/60-18 в цілому. 
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  «за»           -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 40/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

41. Про внесення змін в п.1 рішення міської ради від 30.05.2018 № 20/53-18 «Про надання 

дозволу наскладання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність»                                                 

(гр. Кайдан Б.І.). (Проект № 1236) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  31 серпня 2018 № 15)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 41/60-18 в цілому. 

  «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 41/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

ділянки для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність                              

(гр. Марунчак Л.М.). (Проект № 1241) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  31 серпня 2018 № 15)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 42/60-18 в цілому. 
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  «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 42/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин по вул. С.Бандери,  80 

А з послідуючим укладанням договору оренди (гр. Яник Г.Й.).  (Проект № 1242) 

 

ДОПОВІДАВ:  

 

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  31 серпня 2018 № 15)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 43/60-18 в цілому. 

  «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 43/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

44. Про надання дозволу на обстеження земельних ділянок, які пропонуються для продажу на 

земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Калуська б/н, Бандери б/н).                     

(Проект № 1192) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  10 липня 2018 № 13)  про підтримку проекту 

рішення; з питань законності та етики (протокол від 26 вересня 2018 № 33) про підтримку 

проекту рішення. 
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ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький – депутат  міської ради, про процедуру обстеження земельної ділянки. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із рекомендацією комісії з питань 

будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства (протокол від 18 вересня 

2018 № 10)    про підтримку проекту рішення з доповненнями:  

1.Зняти з п.1 формулювання «(для створення транспортної інфраструктури)». 

2.Добавити до п.1  «– вул. Калуська б/н, орієнтовною площею 0,0030 га». 

І.З.Карвацький – депутат  міської ради, про обґрунтування проекту рішення. 

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

Т.М.Сенчина – депутат  міської ради, про перспективу будівництва на даних 

земельних ділянках об’єктів; про цільове призначення земельних ділянок. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 44/60  -18 за основу. 

                  «за»            -  17 

                «проти»     -  2 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 44/60-18 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 44/60 -18. 

     «за»            -  16 

   «проти»      -  3 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни: 

1. Вилучити з п.1 формулювання «(для створення транспортної інфраструктури)». 

2.Добавити до п.1  «– вул. Калуська б/н, орієнтовною площею 0,0030 га». 

Голосували про прийняття рішення № 44/60-18 в цілому. 

 «за»           -  16 

 «проти»    -  3 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 44/60-18 в цілому (рішення додається). 

Примітка. Розпорядженням міського голови від 03.10.2018 № 454 «Про зупинення 

дії рішення Бурштинської міської ради VІІ скликання від 28.09.2018 № 44/60-18 «Про 

надання дозволу на обстеження земельних ділянок, які пропонуються для продажу на 

земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Калуська б/н, Бандери б/н)» (за 

проектом № 1192 від 27.06.2018)» дія рішення зупинена. 

СЛУХАЛИ: 

45. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

(Проект №70) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  04 травня 2018 року № 9)  про підтримку 

проекту рішення. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 70 за основу. 

                  «за»            -  20 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 70 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, діяльність ради по прийняттю рішень; 

ознайомив із судовими рішеннями (копії додаються); про існування альтернативного проекту 

рішення; про зауваження до проекту (копії додаються); про бездіяльність постійної 

депутатської комісії земельної та з питань екології; роз’яснив зауваження юридичного 

відділу; про шляхи розв’язання питання стаціонарного об’єкту, що знаходиться на території.  

І.О.Дулик – депутат міської ради, про необхідність прийняття рішення; акт постійного 

користування на земельну ділянку; про кадастровий номер земельної ділянки; про 

необхідність експертно – грошової оцінки для продажу земельної ділянки; про малу сплату 
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земельного податку; про діяльність підприємців за межами своєї ділянки; про невиконання 

зобов’язань підприємством.  

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про акт земельної ділянки ДТЕК; про 

необхідність вирішення цього питання; про відсутність заяв від депутатів в земельну 

інспекцію, прокуратуру, суд. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про можливість будівництва за даних умов, 

процедуру продажу земельної ділянки; про діяльність А.Степанова як юриста. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, з пропозицією до депутатів звернутися в суд, 

прокуратуру. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про державний акт на право постійного 

користування; про величину сплати податку в 6%; про неповну сплату земельного податку. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про відсутність звернень до податкової. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про лобіювання питання І.З.Карвацьким; про 

звернення до податкової безпосередньо головою комісії земельної та з питань екології. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про відповідь на звернення депутатів до земельно – 

екологічного відділу; про залучення коштів до бюджету міської ради. 

А.С.Іваськів – депутат Івано – Франківської обласної ради, про необхідність ставлення 

бізнесу у рівні умови; про сплату земельного податку в залежності від комерційної та 

господарської діяльності; про можливість інвестування; про недопущення продажу земельної 

ділянки. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про надання роз’яснення секретарем ради щодо 

подальшого голосування по даному проекту. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про процедуру розгляду даного питання. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про розгляд проекту на засіданні комісії з питань 

законності та етики; про альтернативний проект рішення. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про невключення в порядок денний 

альтернативного проекту рішення. 

О.Т.Драбчук – депутат міської ради, про внесення змін до проекту. 
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Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про проект рішення та внесення в нього змін. 

А.І.Федорняк – депутат міської ради, про можливість кожного з депутатів подати 

пропозицію до проекту рішення. 

Р.О.Джура – міський голова, надала пропозицію внести у пункт 1 зміни «відмовити 

надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки». 

Голосували про зміни до проекту рішення № 70. 

   «за»             -  8 

   «проти»      -  8 

   «утрим.»     -  3 

(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. 

                           Голосували про прийняття проекту рішення № 70 в цілому. 

 «за»          -  11 

 «проти»    -  8 

 «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. 

СЛУХАЛИ: 

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

СЛУХАЛИ: 

47. Депутатські запити (І.В.Прокопів; І.В.Прокопів,Т.М.Сенчина,К.М.Соронович).  

ДОПОВІДАВ: 

 І.В.Прокопів - депутат міської ради, про депутатський запит щодо початку робіт з 

каналізаційного водовідведення в районі новобудов (копія додається). 

Голосували про прийняття рішення № 45.01/60-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  16 

                                                        «проти»    -  0 
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                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 45.01/60-18 в цілому (рішення додається). 

ДОПОВІДАВ: 

 І.В.Прокопів - депутат міської ради, про депутатський запит депутатів І.В.Прокопіва, 

Т.М.Сенчини, К.М.Соронович щодо ДНЗ  № 1 «Веселка» (копія додається). 

Голосували про прийняття рішення № 45.02/60-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 45.02/60-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

48. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

  Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про звернення щодо довозу дітей до школи (вх. 

№2466/02-20 від 28.09.2018). 

  І.О.Дулик – депутат міської ради, про необхідність розробки Положення щодо 

земельних ділянок під входами до комерційних приміщень розташованих на першому 

поверсі багатоквартирних будинків. 

  В.В.Бублінський – депутат міської ради, про звернення щодо ремонту фасаду 

багатоквартирного будинку № 8 по вул. Стуса (вх.№2467/02-20 від 28.09.2018).  

  Р.О.Джура – міський голова, про проведену роботу з батьками дітей – вихованців ДНЗ 

№ 1 «Веселка» та стан приміщень; про перспективи переводу дітей у ДНЗ №2; про участь у 

передачі «Новий погляд» на ТРК РАІ у лютому 2018 року; про перебування дітей з інших 

міст по Програмі «Енергоефективні школи»; про освітні заклади міста; про порив по 

вул.Шухевича; про пориви по по місту після опресування. 

  Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про неможливість ремонту приміщення ДНЗ №2. 

  Р.О.Джура – міський голова, про можливість скріплення стін. 

  А.С.Іваськів – депутат Івано – Франківської обласної ради, про необхідність розробки 

відділом освіти і науки програми по переводу груп ДНЗ № 2 у інші дошкільні заклади міста. 

  Р.О.Джура – міський голова, про необхідність допомоги депутатів у вирішенні 

питання ДНЗ № 2. 
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  І.О.Дулик – депутат міської ради, проінформував про сплату земельного податку на 

території міської ради. 

   Р.О.Джура – міський голова, про штраф рибгоспу «Галицький». 

  В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, щодо неправдивої інформації наданої– 

депутатом міської ради І.О.Дулик. 

  Р.О.Джура – міський голова, про початок опалювального сезону у дошкільних 

закладах з 02.10.2018. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура 


