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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

шістдесят  першої сесії міської ради сьомого скликання 

Від 26 жовтня  2018 року м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 13:10 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–      19 депутатів  міської ради (список додається). 

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

Відсутні на сесії: 7 депутатів міської ради (І.Я.Дашевич, Р.В.Дидик, І.З.Карвацький, 

А.С.Крижалка, І.М.Мазур, М.Г.Тимошик, М.В.Шкарпович). 

СЛУХАЛИ: Про зміни в склад лічильної комісії на 61 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

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

лічильної комісії: 

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

Голосували про зміни в  склад лічильної комісії на 61 сесію. 

     «за»            -  17 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести в склад лічильної комісії на 61 сесію депутата міської ради 

А.І.Федорняка. 

СЛУХАЛИ:  

           Про порядок денний шістдесят першої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

першої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект №1275) 

Доповідач: О.І. Петровська – начальник фінансового відділу 
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2. Про створення архівного відділу виконавчого комітету Бурштинської міської ради та 

затвердження  Положення  про  архівний відділ Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області. (Проект №1218) 

Доповідач: С.О.Видай – керуючий справами виконавчого комітету 

3. Про реорганізацію шляхом перетворення КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня» в Комунальне некомерційне підприємство «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл. (Проект №1244) 

Доповідач: Р.Я.Бардашевський, В.Є.Василик – депутати міської ради 

4. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають наданню в 

безоплатне користування (позичку) у 2018 році. (Проект №1245) 

5. Про передачу в безоплатне користування (позичку)  нежитлових приміщень на  

першому поверсі КО «Бурштинська центральна міська лікарня». (Проект №1246) 

Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

6. Про створення міжвідомчої комісії ради з надання дозволів на встановлення 

індивідуального опалення в багатоквартирних житлових будинках міста. (Проект 

№1272) 

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

7. Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2017-2018 навчальний 

рік.  (Проект №1247) 

8. Про призупинення навчання у Вигівському НВК. (Проект №1279) 

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

9. Про затвердження Стратегії Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030 року. (Проект 

№1273) 

10. Про внесення змін до додатку 2 рішення міської ради від   22 квітня  2016 року                      

№ 33/10 – 16 «Про затвердження Положення про погоджувальну раду Бурштинської  

міської ради». (Проект №1280) 

Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар ради 

11. Про виділення коштів для проведення незалежного аудиту КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня». (Проект №1274) 

Доповідач:В.Л.Рик, Л.Р.Івасюк – депутати міської ради 

12. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають наданню в 

безоплатне користування (позичку) у 2018 році. (Проект №1281) 
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Доповідач: І.І.Бандура –завідувач сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

Земельні питання 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Дивнич В.Ю.). (Проект №1251) 

14. 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. Катрич Б.І.). (Проект №1252) 

15. 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. Кузьменко Г.В.). (Проект №1253) 

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність (гр. гр. Кузьменко Г.В., 

Іжицька Г.М.). (Проект №1254) 

17. Про внесення змін в  рішення міської ради від 30.05.2018 № 31/53-18 «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

індивідуального гаража з передачею у приватну власність» (гр.Бордейчук В.М.). 

(Проект №1255) 

18. 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. Іванишин В.П.). 

(Проект №1256) 

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

ділянки  для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність                             

(гр. Іванишин В.П.). (Проект №1257) 

20. Про затвердження акту узгодження меж. (Проект №1258) 

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

(гр. Денека М.М.). (Проект №1259) 

22. 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. Трач О.В.). 

(Проект №1260) 

23. Про внесення змін в  рішення міської ради від 22.06.2018 № 11/54-18 «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.Коробчук В.І.).(Проект 

№1261) 

24. 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. Монастирська В.О.). 

(Проект №1262) 

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність                                   

(гр. Шпирналь Л.Т.). (Проект №1263) 

26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність 

(гр.Здановський М.Г.). (Проект №1264) 

27. 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. Кавка С.О.). (Проект 

№1265) 

28. 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. Деренюк І.С.).(Проект 

№1266) 

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. Заяць Ю.В.). (Проект №1267) 
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30. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

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

(гр.гр. Петрів Я.М., Войтків Т.В., Лисоконь Ю.О.). (Проект №1268) 

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

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

ведення особистого селянського господарства  з передачею у власність                                        

( гр. гр. Глуханюк Г.М., Павлюк М.М.). (Проект №1270) 

32. 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. Чіх В.М.). (Проект №1271) 

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

33. Відповіді на депутатські запити. 

34. Депутатські запити 

35. Різне. 

Голосували про прийняття проекту порядку  денного 61 сесії за основу. 

  «за»            -  16 

«проти»     -   0 

     «утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект  порядку  денного 61 сесії прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який запропонував внести до  порядку денного 

зміни: 

- пункт 1 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік» (проект №1275), на 

підставі рекомендації погоджувальної ради, розглянути після розгляду питання «Про 

виділення коштів для проведення незалежного аудиту КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня»» (проект №1274). 

Голосували про внесення змін до порядку денного: 

 - пункт 1 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік» (проект №1275) 

розглянути після розгляду питання «Про виділення коштів для проведення незалежного 

аудиту КО «Бурштинська центральна міська лікарня»» (проект №1274). 

               «за»             -  17 
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   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до порядку денного . 

Пункт 1 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік» (проект №1275) 

розглянути після розгляду питання «Про виділення коштів для проведення незалежного 

аудиту КО «Бурштинська центральна міська лікарня»» (проект №1274). 

ВИСТУПИЛИ: 

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

зняти з обговорення проект №1244 «Про реорганізацію шляхом перетворення КО 

«Бурштинська центральна міська лікарня» в Комунальне некомерційне підприємство 

«Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

обл.» та направити його на доопрацювання. 

                                 Голосували про зняття з  розгляду порядку денного проекту №1244 «Про 

реорганізацію шляхом перетворення КО «Бурштинська центральна міська лікарня» в 

Комунальне некомерційне підприємство «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл.». 

              «за»             -  16 

   «проти»      -  1 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду порядку денного проект № 1244 «Про реорганізацію шляхом 

перетворення КО «Бурштинська центральна міська лікарня» в Комунальне некомерційне 

підприємство «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської обл.». 

                           Голосували про порядок денний 61  сесії в цілому. 

   

 «за»             - 17 

      «проти»      -  1 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

ВИРІШИЛИ:  
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     Затвердити порядок денний шістдесят першої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 

1. Про створення архівного відділу виконавчого комітету Бурштинської міської ради та 

затвердження  Положення  про  архівний відділ Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області. (Проект №1218) 

Доповідач: С.О.Видай – керуючий справами виконавчого комітету 

2. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають наданню в 

безоплатне користування (позичку) у 2018 році. (Проект №1245) 

3. Про передачу в безоплатне користування (позичку)  нежитлових приміщень на  

першому поверсі КО «Бурштинська центральна міська лікарня». (Проект №1246) 

Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

4. Про створення міжвідомчої комісії ради з надання дозволів на встановлення 

індивідуального опалення в багатоквартирних житлових будинках міста.(Проект 

№1272) 

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

5. Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2017-2018 навчальний 

рік.  (Проект №1247) 

6. Про призупинення навчання у Вигівському НВК. (Проект №1279) 

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

7. Про затвердження Стратегії Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030 року. (Проект 

№1273) 

8. Про внесення змін до додатку 2 рішення міської ради від   22 квітня  2016 року                      

№ 33/10 – 16 «Про затвердження Положення про погоджувальну раду Бурштинської  

міської ради». (Проект №1280) 

Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар ради 

9. Про виділення коштів для проведення незалежного аудиту КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня». (Проект №1274) 

Доповідач:В.Л.Рик, Л.Р.Івасюк – депутати міської ради 

10. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект №1275) 

Доповідач: О.І. Петровська – начальник фінансового відділу 

11. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають наданню в 

безоплатне користування (позичку) у 2018 році. (Проект №1281) 
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Доповідач: І.І.Бандура –завідувач сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

Земельні питання 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Дивнич В.Ю.). (Проект №1251) 

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. Катрич Б.І.). (Проект №1252) 

14. 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. Кузьменко Г.В.). (Проект №1253) 

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність (гр. гр. Кузьменко Г.В., 

Іжицька Г.М.). (Проект №1254) 

16. Про внесення змін в  рішення міської ради від 30.05.2018 № 31/53-18 «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

індивідуального гаража з передачею у приватну власність» (гр.Бордейчук В.М.). 

(Проект №1255) 

17. 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. Іванишин В.П.). 

(Проект №1256) 

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

ділянки  для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність                             

(гр. Іванишин В.П.). (Проект №1257) 

19. Про затвердження акту узгодження меж. (Проект №1258) 

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

(гр. Денека М.М.). (Проект №1259) 

21. 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. Трач О.В.). 

(Проект №1260) 

22. Про внесення змін в  рішення міської ради від 22.06.2018 № 11/54-18 «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.Коробчук В.І.).(Проект 

№1261) 

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. Монастирська В.О.). 

(Проект №1262) 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність                                   

(гр. Шпирналь Л.Т.). (Проект №1263) 

25. 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.Здановський М.Г.). (Проект №1264) 

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. Кавка С.О.). (Проект 

№1265) 

27. 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. Деренюк І.С.).(Проект 

№1266) 

28. 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. Заяць Ю.В.). (Проект №1267) 
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29. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

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

(гр.гр. Петрів Я.М., Войтків Т.В., Лисоконь Ю.О.). (Проект №1268) 

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

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

ведення особистого селянського господарства  з передачею у власність                                        

(гр. гр. Глуханюк Г.М., Павлюк М.М.). (Проект №1270) 

31. 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. Чіх В.М.). (Проект №1271) 

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

32. Відповіді на депутатські запити. 

33. Депутатські запити 

34. Різне. 

СЛУХАЛИ: 

1. Про створення архівного відділу виконавчого комітету Бурштинської міської ради та 

затвердження  Положення  про  архівний відділ Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області. (Проект №1218) 

ДОПОВІДАВ:  

         С.О.Видай – керуючий справами виконавчого комітету, яка ознайомила з поданими 

документами та з проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив рекомендаціями до проекту 

рішення комісій з питань законності та етики (потокол від 26 вересня 2018 року № 33)  про 

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

18 вересня 2018 року № 18): 

 - пункт 2 викласти в такій редакції: затвердити загальну чисельність архівного відділу 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради Івано-Франківської області в кількості                    

1 штатна одиниця (начальник архівного відділу); 

- рекомендувати затвердити структуру і штатну чисельність Бурштинської міської 

ради та її виконавчих органів в новій редакції без збільшення штатних одиниць . 
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Ознайомив з рекомендаціями погоджувальної ради: 

- затвердити загальну чисельність архівного відділу  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області в кількості 2 штатні одиниці без 

збільшення кількості штатних одиниць апарату міської ради. 

      Голосували про прийняття проекту рішення № 01/61  -18 за основу. 

                  «за»            -  18 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 01/61-18 прийняти за основу. 

                              Голосували про зміни до проекту рішення № 01/61 -18. 

  Пункт 2 викласти в такій редакції: затвердити загальну чисельність архівного відділу 

виконавчого комітету Бурштинської міської ради Івано-Франківської області в кількості                    

1 штатна одиниця (начальник архівного відділу). 

 Рекомендувати затвердити структуру і штатну чисельність Бурштинської міської 

ради та її виконавчих органів в новій редакції без збільшення штатних одиниць . 

 «за»             -  0 

   «проти»      -  12 

   «утрим.»     -  6 

(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 зміни до проекту рішення № 01/61 -18. 

Затвердити загальну чисельність архівного відділу  виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області в кількості 2 штатні одиниці без 

збільшення кількості штатних одиниць апарату міської ради. 

     «за»             -  18 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 
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Затвердити загальну чисельність архівного відділу  виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області в кількості 2 штатні одиниці без збільшення 

кількості штатних одиниць апарату міської ради. 

Голосували про прийняття рішення № 01/61-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 01/61-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають наданню в 

безоплатне користування (позичку) у 2018 році. (Проект №1245) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, поданими документами, рекомендаціями комісій з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарства (протокол від 16 жовтня 2018 № 11), з 

питань   бюджету та економічного розвитку (потокол від 19 жовтня 2018 року № 21)  про 

підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 02/61-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 02/61 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

3. Про передачу в безоплатне користування (позичку)  нежитлових приміщень на  

першому поверсі КО «Бурштинська центральна міська лікарня». (Проект №1246) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, поданими документами, рекомендацією комісії  з питань   бюджету та 

економічного розвитку (потокол від 19 жовтня 2018 року № 21)  про підтримку проекту 

рішення. 
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Голосували про прийняття рішення № 03/61-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 03/61 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

4. Про створення міжвідомчої комісії ради з надання дозволів на встановлення 

індивідуального опалення в багатоквартирних житлових будинках міста.(Проект 

№1272) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рекомендаціями комісій з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства (протокол від 16 жовтня 2018 № 11)  про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 04/61-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 04/61 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

5. Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2017-2018 

навчальний рік.  (Проект №1247) 

ДОПОВІДАВ:  

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

довідкою, проектом рішення.  

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про конкурс на посаду директора ЗОШ № 3. 

І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки, про відсутність нового положення щодо 

конкурсу. 

Р.О.Джура – міський голова, про роботу над Положенням про проведення конкурсу на 

посаду директора ЗОШ № 3. 
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І.О.Дулик – депутат міської ради, про оплату праці виконуючого обов’язки директора 

ЗОШ № 3 Л.В.Піцун. 

І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки, про складові оплати праці виконуючого 

обов’язки директора ЗОШ № 3 Л.В.Піцун. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про наповнюваність дошкільних закладів. 

І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки, про зменшення наповнюваності 

дошкільних закладів у порівнянні з попереднім роком. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про звернення батьків вихованців дошкільного 

закладу № 1 (копія звернення додається). 

Р.О.Джура – міський голова, про розгляд питання щодо перенесення груп 

дошкільного закладу №1. 

А.С.Іваськів – депутат Івано – Франківської обласної ради, про стан освіти в області; 

про значне скорочення кількості учнів у навчальних закладах; про незначне зменшення 

кількості вчителів; про навантаження на бюджет; про необхідність реорганізації освітніх 

закладів; про освітню субвенцію на 2019 рік. 

Р.О.Джура – міський голова, про освітню субвенцію в 1 млн.грн. 

Голосували про прийняття рішення № 05/61-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 05/61 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

6. Про призупинення навчання у Вигівському НВК. (Проект №1279) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, рекомендацією комісії  з питань   гуманітарної політики (потокол 

від 9 жовтня 2018 року № 10)  про підтримку проекту рішення; запропонувала доповнити 

пункт 1 «2018-2019  навчальний рік».. 
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ВИСТУПИЛИ: 

      Р.О.Джура – міський голова, про перехід дітей в освітні заклади міста.  

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив з рекомендаціями 

погоджувальної ради: 

-   доповнити проект рішення пунктом «Відповідальність за збереження майна у Вигівському 

НВК покласти на відділ освіти і науки Бурштинської міської ради». 

      Р.О.Джура – міський голова, про перехід дітей в освітні заклади міста.      

 Голосували про прийняття проекту рішення № 06/61-18 за основу. 

                  «за»            -  18 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 06/61-18 прийняти за основу. 

               Голосували про зміни до проекту рішення № 06/61 -18. 

1.Доповнити пункт 1 «2018-2019  навчальний рік». 

2.Доповнити проект рішення пунктом «Відповідальність за збереження майна у 

Вигівському НВК покласти на відділ освіти і науки Бурштинської міської ради». 

     «за»             -  18 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

1.Доповнити пункт 1 «2018-2019  навчальний рік». 

2.Доповнити проект рішення пунктом «Відповідальність за збереження майна у 

Вигівському НВК покласти на відділ освіти і науки Бурштинської міської ради». 

Голосували про прийняття рішення № 06/61-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 06/61 -18  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 

7. Про затвердження Стратегії Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030 року. (Проект 

№1273) 

ДОПОВІДАВ:  

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із процесом розгляду проекту 

Стратегії Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030 року, проектом рішення, впровадження 

Стратегії, про  протоколом громадських слухань від 14 вересня 2018 року (копія додається), 

наданими документами, рекомендаціями комісій з питань будівництва, архітектури та 

житлово – комунального господарства (протокол від 16 жовтня 2018 року № 11)  про не 

прийняття рішення по проекту,  з питань законності та етики (протокол від 19 жовтня 2018 

року  № 34)    про підтримку проекту, з питань гуманітарної політики (протокол від 9 жовтня 

2018 року № 10) про підтримку проекту рішення, з питань бюджету та економічного 

розвитку (протокол від 19 жовтня 2018 № 21)    про підтримку проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про Стратегію у 2019 році. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про виконання у 2019  Стратегії Сталого Розвитку 

міста Бурштин до 2030 року у випадку її прийняття.  

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про правильність пріоритетів. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про про правильність пріоритетів по напрямках. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про екологію. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про напрямки Стратегії. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про відсутність напрямку теплопостачання міста 

та його необхідність. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про Стратегію суто для міста. 

А.С.Іваськів – депутат Івано – Франкіівської обласної ради, про участь у грандах; про 

джерела фінансування; про шляхи реалізації Стратегії. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про короткострокову та дострокову перспективу. 

Р.О.Джура –  міський голова, про документ Стратегії; про реалізацію напрямків 

Стратегії в місті на сьогодні; про співпрацю з компанією ДТЕК; про співпрацю з іншими 
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містами; про проект по рекреаційній зоні; про необхідність об’єднання для досягнення 

спільних цілей. 

Т.М.Сенчина  – депутат міської ради, про зауваження до Стратегії; про підтримку 

документа із врахуванням пропозицій та зауважень. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про необхідність створення нового робочого 

органу для реалізації Стратегії; про необхідність залучення грандів. 

Голосували про прийняття рішення № 07/61-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 07/61 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

8. Про внесення змін до додатку 2 рішення міської ради від   22 квітня  2016 року                      

№ 33/10 – 16 «Про затвердження Положення про погоджувальну раду Бурштинської  

міської ради». (Проект №1280) 

ДОПОВІДАВ:  

Б.Б.Рибчук – секретар ради, який ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

комісії з питань законності та етики (протокол від 19 жовтня 2018 № 34)    про підтримку 

проекту про підтримку проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про терміни проведення  засідання погоджувальної 

ради. 

Б.Б.Рибчук – секретар ради, про залежність терміну проведення погоджувальної ради 

від термінів оформлення протоколів засідань постійних депутатських комісій. 

Р.О.Джура –  міський голова, про відсутність протоколів  комісій станом на 22 та 23 

жовтня 2018 року. 

Б.Б.Рибчук – секретар ради, про відвідування членами погоджувальної ради засідань. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про необов’язковість оформлення протоколів 

засідань депутатських комісій до  проведення погоджувальної ради. 
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                       Голосували про прийняття рішення № 08/61-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 08/61 -18  в цілому (рішення додається). 

Примітка. В роботі сесії оголошено перерву. 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, з пропозицією від фракції  «Радикальної партії 

Олега Ляшка»  оголосити позачергову перерву. 

Примітка. В роботі сесії оголошено позачергову перерву. 

СЛУХАЛИ: 

9. Про виділення коштів для проведення незалежного аудиту КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня». (Проект №1274) 

ДОПОВІДАВ:  

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, яка ознайомила з проектом рішення, про 

проведений внутрішній аудит; про дофінансування  в 12 млн.грн., про необхідність 

проведення аудиту, запропонувала внести зміни в назву проекту та викласти його в редакції 

«Про проведення аудиту КО «Бурштинська центральна міська лікарня». 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про рекомендацію комісій з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 19 жовтня 2018 року № 21)  про підтримку проекту 

рішення. 

Р.О.Джура – міський голова, про проведення перевірки діяльності міської лікарні; про 

відвідування лікарні в смт.Солотвино; про мету реорганізації лікувального закладу. 

А.С.Іваськів – депутат Івано – Франківської обласної ради, про визначення типу 

аудиту. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про необхідність викласти назву в новій редакції. 

С.М.Сопільняк – головний лікар КО «Бурштинська центральна міська лікарня», про 

планове проведення перевірки лікарні фінансовою інспекцією у січні 2019 року. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про недостатню інформацію, яку може надати 

фінансова інспекція. 

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

конкретики у даному проекті. 
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Л.І.Горват – депутат міської ради, про процедуру проведення вибору незалежного 

аудитора; про технічне завдання; запропонував направити проект на доопрацювання. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про можливість не проведення конкурсу; про не 

підтримку проекту рішення. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про аудиторів та процедуру їх вибору. 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про аудит за ефективністю використання бюджетних 

коштів. 

В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, про складання технічного завдання 

для оголошення конкурсу та відсутність фахівців по даному напрямку. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про складання технічного завдання для оголошення 

конкурсу фахівцями медиками з числа депутатів.  

Р.О.Джура – міський голова, про права депутатів. 

                           Голосували про прийняття проекту рішення № 1274 за основу. 

 «за»          -  12 

 «проти»    -  2 

 «утрим.»   -  6 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

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

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про позицію депутатів щодо даного питання та 

використання 12 млн.грн.. 

Примітка. Депутати міської ради В.Л.Рик, Т.Д.Попик, Л.Р.Івасюк покинули зал 

засідань. 

СЛУХАЛИ: 

10. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект №1275) 

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 04 жовтня 2018 року № 19, потокол від 11 жовтня 2018 року № 20, потокол від 

19 жовтня 2018 року № 21): 

1. Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 315000,0 грн. 

по Програмі соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського 
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піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та 

безпритульності на 2016-2020 рр. за КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення». 

2.Збільшити дохідну частину спеціального фонду міського бюджету в сумі                        

52500,0 грн., а саме: 

Код Назваподатку Зміни (+,-) 

24062100 

Грошові стягнення за шкоду, 

заподіяну порушенням 

законодавства про  охорону 

навколишнього природного 

середовища в наслідок 

господарської та іншої діяльності  

52,500 

ВСЬОГО  52,500 

 та спрямувати міській раді  на КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів»+52500,00грн. 

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

внесення змін до міського бюджету на 2018 рік»: 

П.6 доповнити: Відповідно до постанови КМУ від 11 січня 2018 року №23 «Про внесення 

змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» керівникам шкіл, в яких навчання в 

початкових класах здійснюється за державним стандартом початкової освіти в рамках 

реалізації Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988, їх заступникам, посади яких віднесені до 

посад педагогічних працівників, вчителям таких класів встановити надбавку в розмірі 20 

відсотків посадового окладу з 01 вересня 2018 року. 

Відділу освіти та науки провести відповідні розрахунки. 

4.Внести зміни в рішення міської ради від 31 липня 2018 року №01/57-18 «Про 

внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», а саме п.10.2 пп.б) викласти в наступній 

редакції: 

Бурштинській міській раді  для співфінансування конкурсу «Громада своїми руками» по 

«Влаштуванню пішохідної доріжки по вул. СічовихСтрільців,17 »  в сумі 25000,0 грн. 
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  5. Відповідно до звернення розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету 

зняти  1600,0 грн. з 

 КВК 08 «Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради» 

 КФК 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послугзв`язку» 

Направити 1600,0 грн. на  

КВК 08 «Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради» 

 КФК 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального» 

6.Збільшити дохідну частину загального фонду на суму100000,0 грн. 

7.Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів на суму       

100000,0 грн., а саме: 

7.1. міській раді 

поточний ремонт ліфтів-100000,0 грн. 

та внести зміни до бюджету 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»+100000,0грн. 

8.Зменшити призначення  по КО «Бурштинська центральна лікарня» в сумі                 

190000,0 грн. за КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню -  159406,97 грн, за КПКВКМБ 0122112 «Первинна медична допомога населенню, 

що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами» - 8165,10 грн та 

відповідно збільшити по КНП «Бурштинський міський ЦПМСД»  за КПКВКМБ 0122111 

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги» 159406,97 грн., за КПКВКМБ 0122112 «Первинна медична 

допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими 

пунктами» +8165,1 грн. 

9.Зменшити призначення  КО «Бурштинська центральна лікарня» за КПКВКМБ 

0122146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» в 

сумі 5837,24грн. та відповідно збільшити Бурштинській міській раді  за КПКВКМБ 0112146 

«Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» 
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10.Збільшити дохідну частину загального фонду на суму 500000,0 грн. а саме: 

11.Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів на суму        

500000,0 грн. , а саме: 

КПКВК

МБ 
Назва розпорядників коштів, об'єктів сума, грн. 

  ВСЬОГО , в тому числі: 492000 

  Міська рада 420000 

0116030 

Надання трансфертів КП «Житловик» 

(відповідно до звернення для оплати за 

електроенергію) 

200000 

0116030 
Надання трансфертів КП «Житловик»                             

(зарплата працівникам благоустрою) 
100000 

0110150 Оплата праці з нарахуваннями 102000 

  
Проведення фінансового аудиту в 

Бурштинській ЦМЛ 
20000 

  Відділосвіти та науки 62000 

0611020 
Продукти харчування (ЗОШ №1 - 6000,0,ЗОШ  

№2 - 15000,0,ЗОШ  №3 - 15000,0) 
36000 

0611020 Заміна електролічильника ЗОШ № 2 1000 

0611020 
Заміни труби холодного водопостачання ЗОШ 

№ 2 
1000 

0611020 
Заміна системи холодного водопостачання 

ЗОШ № 3 
5000 

0611020 

Оплата водопостачання та водовідведення 

(ЗОШ № 1 -3000,0, ЗОШ № 2-8000,0,                                  

ЗОШ №3-8000,0) 

19000 

  Фінансовий відділ 10000 

3719770 

Надання субвенції Галицькому районному 

бюджету для Галицького ТЦСО на здійснення 

видатків для утримання самотніх людей та 

інвалідів м.Бурштин  

10000 

  Відділ культури та туризму 6000 

1014060 заміна ламп, стабілізатора в Народному домі 6000 

      

 

12.Збільшити обсяг іншої субвенції з обласного бюджету по спеціальному фонду 

міського бюджету у сумі 60000,0 грн., та спрямувати КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня» на Капітальний ремонт КО "Бурштинська центральна міська лікарня" 

(замінапідлоги у дитячому відділенні) за КПКВКМБ0122010 «Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню». 

Ознайомила з рекомендацією погоджувальної ради: 
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1. Перенаправити кошти у сумі 150000,0 грн. з «Програми залучення інвестицій в 

економіку м.Бурштина на 2018-2020 роки» на програму функціонування Центру надання 

адміністративних послуг міста Бурштина на 2018 рік для проведення будівельно-ремонтних 

робіт (реконструкції) приміщення аптеки по вул.Січових Стрільців, буд.15 у м.Бурштин  під 

Центр надання адміністративних послуг відповідно до проектно-кошторисної документації 

на «Реконструкцію нежитлового приміщення аптеки під Центру надання адміністративних 

послуг по вул.Січових Стрільців, буд.15». 

2.Уповноважити міського голову Р.О.Джуру  укласти договір купівлі квартири у місті 

Бурштин вул.В.Стуса 22/5 для Гріздак Діани Іванівни 10.04.2000 р.н., особи з числа дітей – 

сиріт, за рахунок коштів Державного та місцевого бюджетів на загальну суму 378000,0 грн. 

ВИСТУПИЛИ: 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, з пропозицією зняти 20 тис.грн. з проведення 

фінансового аудиту в Бурштинській ЦМЛ та направити на облаштування пристроїв 

примусового зниження швидкості по вул.Шухевича. 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про необхідність облаштування «лежачих 

поліцейських» по вул.Шухевича (в районі міської лікарні). 

      Голосували про прийняття проекту рішення № 09/61 -18 за основу. 

                  «за»            -  16 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 09/61-18 прийняти за основу. 

                                          Голосували про зміни до проекту рішення № 09/61 -18 

запропоновані комісією з питань бюджету та економічного розвитку. 

     «за»             -  16 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

1. 1. Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 315000,0 

грн. по Програмі соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей , позбавлених 

батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності 



24 

 

та безпритульності на 2016-2020 рр. за КПКВКМБ0113242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення». 

2.Збільшити дохідну частину спеціального фонду міського бюджету в сумі 

52500,0грн., а саме: 

Код Назва податку Зміни (+,-) 

24062100 

Грошові стягнення за шкоду, 

заподіяну порушенням 

законодавства про  охорону 

навколишнього природного 

середовища в наслідок 

господарської та іншої діяльності  

52,500 

ВСЬОГО  52,500 

 та спрямувати міській раді  на КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів»+52500,00грн. 

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

внесення змін до міського бюджету на 2018 рік»: 

П.6 доповнити: Відповідно до постанови КМУ від 11 січня 2018 року № 23 «Про 

внесеннязмін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» керівникам шкіл, в яких 

навчання в початкових классах здійснюється за державним стандартом початкової освіти в 

рамках реалізації Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року, схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988 , їх заступникам, посади яких 

віднесені до посад педагогічних працівників, вчителям таких класів встановити надбавку в 

розмірі 20 відсотків посадового окладу з 01 вересня 2018 року. 

Відділу освіти та науки провести відповідн ірозрахунки. 

4.Внести зміни в рішення міської ради від 31 липня 2018 року №01/57-18 «Про 

внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», а саме п.10.2 пп.б) викласти в наступній 

редакції: 

Бурштинській міській раді  для співфінансування конкурсу «Громада своїми руками» по 

«Влаштуванню пішохідної доріжки по вул. Січових стрільців,17 »  в сумі 25000,0 грн. 

  5. Відповідно до звернення розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету 

зняти  1600,0 грн. з 
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 КВК 08 «Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради» 

 КФК 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку» 

Направити 1600,0 грн. на  

КВК 08 «Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради» 

 КФК 3242 «Інші заходи у сфері соціальногозахисту і соціального» 

6.Збільшити дохідну частину загального фонду на суму100000,0 грн. 

7.Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів на суму       

100000,0 грн., а саме: 

7.1. міській раді 

поточний ремонт ліфтів-100000,0 грн. 

та внести зміни до бюджету 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»+100000,0грн. 

8.Зменшити призначення  по КО «Бурштинська центральна лікарня» в сумі                 

190000,0 грн.за КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню -  159406,97 грн, за КПКВКМБ 0122112 «Первинна медична допомога населенню, 

що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами» - 8165,10 грн та 

відповідно збільшити по КНП «Бурштинський міський ЦПМСД»  за КПКВКМБ 0122111 

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги» 159406,97 грн., за КПКВКМБ 0122112 «Первинна медична 

допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими 

пунктами» +8165,1 грн. 

9.Зменшити призначення  КО «Бурштинська центральна лікарня» за КПКВКМБ 

0122146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» в 

сумі 5837,24грн. та відповідно збільшити Бурштинській міській раді  за КПКВКМБ 0112146 

«Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» 

10.Збільшити дохідну частину загального фонду на суму 500000,0 грн., а саме: 

11.Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів на суму 500000, 
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грн., а саме: 

КПКВК

МБ 
Назва розпорядників коштів, об'єктів сума,грн. 

  ВСЬОГО , в тому числі: 492000 

  Міська рада 420000 

0116030 

Надання трансфертів КП «Житловик» 

(відповідно до звернення для оплати за 

електроенергію) 

200000 

0116030 
Надання трансфертів КП «Житловик»                         

(зарплата працівникам благоустрою) 
100000 

0110150 Оплата праці з нарахуваннями 102000 

  
Проведення фінансового аудиту в 

Бурштинській ЦМЛ 
20000 

  Відділосвіти та науки 62000 

0611020 
Продукти харчування (ЗОШ № 1 -6000,0, 

ЗОШ  № 2 - 15000,0,ЗОШ  № 3 -15000,0) 
36000 

0611020 Заміна електролічильника ЗОШ № 2 1000 

0611020 
Заміни труби холодного водопостачання ЗОШ 

№ 2 
1000 

0611020 
Заміна системи холодного водопостачання 

ЗОШ № 3 
5000 

0611020 

Оплата водопостачання та водовідведення 

(ЗОШ № 1 -3000,0, ЗОШ № 2-8000,0,                                  

ЗОШ № 3-8000,0) 

19000 

  Фінансовий відділ 10000 

3719770 

Надання субвенції Галицькому районному 

бюджету для Галицького ТЦСО на здійснення 

видатків для утримання самотніх людей та 

інвалідів м.Бурштин  

10000 

  Відділ культури та туризму 6000 

1014060 заміна ламп, стабілізатора в Народному домі 6000 

      

 

12.Збільшити обсяг іншої субвенції з обласного бюджету по спеціальному фонду 

міського бюджету у сумі 60000,0 грн., та спрямувати КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня» на Капітальний ремонт КО "Бурштинська центральна міська лікарня» (заміна 

підлоги у дитячому відділенні) за КПКВКМБ0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню». 

Голосували про зміни до проекту рішення № 09/61 -18. 

     «за»             -  16 

   «проти»      -  0 
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   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни 

1. Перенаправити кошти у сумі 150000,0 грн. з «Програми залучення інвестицій в 

економіку м.Бурштина на 2018-2020 роки» на програму функціонування Центру надання 

адміністративних послуг міста Бурштина на 2018 рік для проведення будівельно-ремонтних 

робіт (реконструкції) приміщення аптеки по вул.Січових Стрільців, буд.15 у м.Бурштин  під 

Центр надання адміністративних послуг відповідно до проектно-кошторисної документації 

на «Реконструкцію нежитлового приміщення аптеки під Центру надання адміністративних 

послуг по вул.Січових Стрільців, буд.15». 

2.Уповноважити міського голову Р.О.Джуру  укласти договір купівлі квартири у місті 

Бурштин вул.В.Стуса 22/5 для Гріздак Діани Іванівни 10.04.2000 р.н., особи з числа дітей – 

сиріт, за рахунок коштів Державного та місцевого бюджетів на загальну суму 378000,0 грн. 

3.Зняти 20 тис.грн. з проведення фінансового аудиту в Бурштинській ЦМЛ та 

направити на облаштування пристроїв примусового зниження швидкості по вул.Шухевича.                  

Голосували про прийняття рішення № 09/61-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  16 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 09/61 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

11. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають наданню в 

безоплатне користування (позичку) у 2018 році. (Проект №1281) 

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 16 жовтня 2018 року                  

№ 11)  про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 10/61-18 в цілому. 

                                                         «за»         -   16 

                                                        «проти»    -  0 
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                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 10/61 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Дивнич В.Ю.). (Проект №1251) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  21.09.2018 № 16)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 11/61-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 11/61-18 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. Катрич Б.І.). (Проект №1252) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  21.09.2018 № 16)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 12/61-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 
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 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 12/61-18 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 жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність ( гр. Кузьменко Г.В.). (Проект №1253) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  21.09.2018 № 16)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 13/61-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 13/61-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність (гр. гр. Кузьменко Г.В., 

Іжицька Г.М.). (Проект №1254) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  21.09.2018 № 16)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 14/61-18 в цілому. 

 «за»          -  16 
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 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 14/61-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

16. Про внесення змін в  рішення міської ради від 30.05.2018 № 31/53-18 «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність» 

(гр.Бордейчук В.М.). (Проект №1255) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  21.09.2018 № 16)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 15/61-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 15/61-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

17. 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. Іванишин В.П.). 

(Проект №1256) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  21.09.2018 № 16)  про підтримку проекту 

рішення. 
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Голосували про прийняття рішення № 16/61-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 16/61-18 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. Іванишин В.П.). (Проект №1257) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  21.09.2018 № 16)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 17/61-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 17/61-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

19. Про затвердження акту узгодження меж. (Проект №1258) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  21.09.2018 № 16)  про підтримку проекту 

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

(протокол від  16.10.2018 № 11) про підтримку проекту рішення. 
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Голосували про прийняття рішення № 18/61-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 18/61-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

20. 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. Денека М.М.). (Проект №1259) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  21.09.2018 № 16)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 19/61-18 в цілому. 

 «за»          -  15 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 19/61-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

21. 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. Трач 

О.В.). (Проект №1260) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 
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земельної та з питань екології  (протокол від  21.09.2018 № 16)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 20/61-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 20/61-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

22. Про внесення змін в  рішення міської ради від 22.06.2018 № 11/54-18 «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.Коробчук В.І.). (Проект №1261) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  21.09.2018 № 16)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 21/61-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 21/61-18 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. Монастирська В.О.). 

(Проект №1262) 
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ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  21.09.2018 № 16)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 22/61-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 22/61-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність                                   

(гр. Шпирналь Л.Т.). (Проект №1263) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  21.09.2018 № 16)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 23/61-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 23/61-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

25. 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.Здановський М.Г.). (Проект №1264) 
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ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  21.09.2018 № 16)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 24/61-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 24/61-18 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 гаража з передачею у власність (гр. Кавка С.О.). 

(Проект №1265) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  21.09.2018 № 16)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 25/61-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 25/61-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
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селянського господарства з передачею у приватну власність (гр. Деренюк І.С.). 

(Проект №1266) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  21.09.2018 № 16)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 26/61-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 26/61-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

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

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність                                     

(гр. Заяць Ю.В.). (Проект №1267) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  21.09.2018 № 16)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 27/61-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 27/61-18 в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 

29. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних  ділянок для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

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

(гр.гр. Петрів Я.М., Войтків Т.В., Лисоконь Ю.О.). (Проект №1268) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  21.09.2018 № 16)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 28/61-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 28/61-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

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

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність                                        

(гр. гр. Глуханюк Г.М., Павлюк М.М.). (Проект №1270) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  21.09.2018 № 16)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 29/61-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 29/61-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

31. 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. Чіх В.М.). (Проект №1271) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  21.09.2018 № 16)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 30/61-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 30/61-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

32. Відповіді на депутатські запити. (Не було) 

СЛУХАЛИ: 

33. Депутатські запити (Р.Я.Бардашевський, Т.М.Сенчина, Т.М.Сенчина).  

ДОПОВІДАВ: 

Р.Я.Бардашевський - депутат міської ради, про депутатський запит щодо комунального 

підприємства «Лазня» (копія запиту додається). 

Голосували про прийняття рішення № 31.01/61-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  16 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 31.01/61-18 в цілому (рішення додається). 
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ДОПОВІДАВ: 

 Т.М.Сенчина - депутат міської ради, про депутатський запит щодо створення 

ремонтної групи при Бурштинській ТЕС (копія заяви мешканців додається). 

Голосували про прийняття рішення № 31.02/61-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  16 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 31.02/61-18 в цілому (рішення додається). 

ДОПОВІДАВ: 

 Т.М.Сенчина - депутат міської ради, про депутатський запит щодо ремонту під’їздної 

дороги до під’їздів  1-3 будинку № 6 по вул. Міцкевича (копія заяви мешканців додається). 

Голосували про прийняття рішення № 31.03/61-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  16 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 31.03/61-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

34. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

  Р.О.Джура – міський голова, про початок опалювального сезону; про роботи по місту; 

про відрядження у м.Київ; про майбутню субвенцію на екологію з бюджету Бовшівської 

сільської ради (600 тис.грн.); про початок робіт по вул. Енергетиків; про проведений тендер 

на проведення моніторингу атмосферного повітря; про роботу над Положенням по вибору 

директора ЗОШ № 3; про водогін Лімниця – Бурштин. 

  А.С.Іваськів  – депутат Івано – Франківської обласної ради, про організацію робіт по 

водовідведенню по вул. Енергетиків та про асфальтування дороги за сприятливих погодніх 

умов; про необхідність проведення ямкового ремонту дороги по вул. Калуська за рахунок 

коштів обласного бюджету; про виконання робіт по ремонту спортивного залу в ЗОШ № 3. 

 

  

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура 


