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    Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

шістдесят третьої сесії міської ради сьомого скликання 

Від  28 листопада  2018 року м. Бурштин 

Початок: 15:50 

Закінчення: 17:40 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       21 депутат  міської ради (список додається). 

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

Відсутні на сесії: 5 депутатів міської ради (Р.Я.Бардашевський, Л.І.Горват, А.С.Крижалка, 

Л.І.Петровська, М.Г.Тимошик, А.І.Федорняк). 

СЛУХАЛИ: Про зміни в склад лічильної комісії на 63 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

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

лічильної комісії: 

1.Р.С.Іванюк – депутат міської ради. 

Голосували про зміни в  склад лічильної комісії на 63 сесію. 

     «за»            -  19 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести в склад лічильної комісії на 63 сесію депутата міської ради 

Р.С.Іванюка. 

СЛУХАЛИ:  

           Про порядок денний шістдесят третьої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

третьої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до Положення про конкурс на посаду керівника комунального 

закладу загальної середньої освіти міста Бурштина. (Проект №1340) 

Доповідач: І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки 
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2. Про проведення конкурсу  на посаду директора Бурштинської загальноосвітньої 

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

№ 1341) 

Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови 

 

3. Про  визнання приміщення ДНЗ №1 “Веселка” непридатним для використання та 

створення  комісії по вибору приміщень (в ЗОШ І-ІІІ ст. №1 – МНВК) для 

розміщення ДНЗ №1 “Веселка”. (Проект №1331) 

Доповідач: Т.М.Сенчина – депутат міської ради 

 

4. Про затвердження Детального плану території по вул. Коновальця, б/н в                            

м. Бурштин. (Проект №1342) 

5. Про затвердження Детального плану території  по вул. Стефаника, 15А в                             

м. Бурштин (гр. Максимів В.С.).(Проект №1343) 

6. Про затвердження Детального плану території по вул. Зелена, б/н в м. Бурштин.  

(Проект №1344) 

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

 

7. 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) 

8. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного 

пункту с.Вигівка  Бурштинської міської ради.(Проект № 1363) 

9. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного 

пункту м.Бурштин.(Проект № 1364) 

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

 

10. Про втрату чинності окремих положень рішень міської ради від 22.07.2016                        

№ 09/15-16 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій» та від 27.01.2017 №12/22-17«Про внесення змін до 

рішення міської ради від 22.07.2016 № 09/15-16 «Про встановлення тарифів на 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій»».(Проект 

№1362) 
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Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства 

та   обліку комунального майна 

11. Відповіді на депутатські запити. 

12. Депутатські запити 

13. Різне. 

Голосували про порядок денний 63 сесії в цілому. 

  «за»            -  20 

      «проти»      -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  

     Затвердити порядок денний шістдесят третьої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до Положення про конкурс на посаду керівника комунального 

закладу загальної середньої освіти міста Бурштина. (Проект №1340) 

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

 

2. Про проведення конкурсу  на посаду директора Бурштинської загальноосвітньої 

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

№ 1341) 

Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови 

3. Про  визнання приміщення ДНЗ №1 “Веселка” непридатним для використання та 

створення  комісії по вибору приміщень (в ЗОШ І-ІІІ ст. №1 – МНВК) для 

розміщення ДНЗ №1 “Веселка”. (Проект №1331) 

Доповідач: Т.М.Сенчина – депутат міської ради 

4. Про затвердження Детального плану території по вул. Коновальця, б/н в                            

м. Бурштин. (Проект №1342) 

5. Про затвердження Детального плану території  по вул. Стефаника, 15А в                             

м. Бурштин (гр. Максимів В.С.).(Проект №1343) 

6. Про затвердження Детального плану території по вул. Зелена, б/н в м. Бурштин.  

(Проект №1344) 

       Доповідач: Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування та архітектури 
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7. 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) 

8. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного 

пункту с.Вигівка  Бурштинської міської ради.(Проект № 1363) 

9. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного 

пункту м.Бурштин.(Проект № 1364) 

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

10. Про втрату чинності окремих положень рішень міської ради від 22.07.2016                        

№ 09/15-16 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій» та від 27.01.2017 №12/22-17 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 22.07.2016 № 09/15-16 «Про встановлення тарифів на 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій»».(Проект 

№1362) 

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

       та   обліку комунального майна 

11. Відповіді на депутатські запити: 

- рішення міської ради від 26.10.2018 № 31.02/61-18 «Про депутатський запит    

   Т.М.Сенчини». 

       Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

12. Депутатські запити. 

13. Різне. 

СЛУХАЛИ: 

1.  Про внесення змін до Положення про конкурс на посаду керівника комунального 

закладу загальної середньої освіти міста Бурштина. (Проект №1340) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рекомендаціями комісії з питань законності та етики (протокол від 16.11.2018 

№36), з питань гуманітарної політики (протокол від 13.11.2018 № 11) про 

підтримку проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 
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Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про надання інформації щодо запропонованих 

змін. 

      Голосували про прийняття рішення № 01/63-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 01/63-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

2. Про проведення конкурсу  на посаду директора Бурштинської загальноосвітньої 

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

№ 1341) 

ДОПОВІДАВ:  

Н.Ю.Кицела – заступник міського голови, яка ознайомила з проектом рішення; 

рекомендаціями комісії з питань питань гуманітарної політики (протокол від 13.11.2018                   

№ 11) про підтримку проекту рішення; земельної та з питань екології (протокол від 

14.11.2018 № 18) про внесення змін у склад комісії замість Карвацького І.З. ввести                

Драбчука О.Т.; з питань законності та етики (протокол від 16.11.2018 № 36): замінити 

кандидатуру Загарук О.І. на Каспрук С.В. за поданням профспілки та трудового 

колективу; Гриник Л.І. призначити секретарем комісії; Горвата Л.І. призначити головою 

комісії. 

ВИСТУПИЛИ: 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про запропонований склад комісії від 

депутатів. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про процедуру прийняття рішення. 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про розгляд проекту рішення комісією з 

питань законності та етики. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про розгляд проекту рішення комісією з питань 

законності та етики. 
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Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, ознайомив із протоколом від 16.11.2018 № 36 

засідання комісії з питань законності та етики щодо розгляду даного проекту. 

І.М.Мазур – депутат міської ради, про розгляд проекту рішення комісією з питань 

гуманітарної політики. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про підготовку проекту на сесію та провину 

секретаря ради щодо проінформованості членів комісії з питань будівництва, архітектури 

та житлово – комунального господарства по даному проекту. 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про висунення своєї кандидатури. 

Р.О.Джура – міський голова, про роботу попередньої комісії та наслідки її 

діяльності. 

                     Голосували про прийняття проекту рішення № 02/63 -18 за основу. 

«за»            -  20 

«проти»     -   0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 02/63-18 прийняти за основу. 

Голосували про введення Л.І.Горвата у склад комісії. 

«за»            -  19 

«проти»     -   0 

«утрим.»    -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести Л.І.Горвата у склад комісії. 

Голосували про введення Р.Я.Бардашевського у склад комісії. 

«за»            -  19 

«проти»     -   0 

«утрим.»    -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести Р.Я.Бардашевського у склад комісії. 

          Голосували про введення В.Л.Рика у склад комісії. 

«за»            -  16 



 7 

«проти»     -   0 

«утрим.»    -   4 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести В.Л.Рика у склад комісії. 

Голосували про введення О.Т.Драбчука у склад комісії. 

«за»            -  19 

«проти»     -   0 

«утрим.»    -   1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести О.Т.Драбчука у склад комісії. 

Голосували про введення В.В.Бублінського у склад комісії. 

«за»            -  17 

«проти»     -   1 

«утрим.»    -   2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести В.В.Бублінського у склад комісії. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, з пропозицією підпункт проекту рішення у 

редакції: 

від представників трудового колективу: 

- Нагірняк І.Б.; 

- Каспрук С.В.; 

- Гриник Л.І.; 

- Микитин О.Й.; 

- Бронецька О.О. 

 

Голосували про внесення змін у проект рішення: 

від представників трудового колективу: 

- Нагірняк І.Б.; 

- Каспрук С.В.; 

- Гриник Л.І. ; 

- Микитин О.Й.; 

- Бронецька О.О. 

                                  «за»          -  20 
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                                                         «проти»    -  0 

                                                         «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни у проект рішення. 

Від представників трудового колективу: 

- Нагірняк І.Б.; 

- Каспрук С.В.; 

- Гриник Л.І.; 

- Микитин О.Й.; 

- Бронецька О.О. 

-  

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, з пропозицією підтримати рекомендацію 

комісії з питань законності та етики щодо обрання голови та секретаря комісії. 

           Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, з пропозицією Бардашевський Р.Я. – голова 

комісії, Гриник Л.І. – секретар комісії. 

 

                                    Голосували про внесення змін у проект рішення: 

Горват Л.І. – голова комісії; 

            Гриник Л.І. – секретар комісії. 

                                  «за»          -  17 

                                                         «проти»    -  1 

                                                         «утрим.»   -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни у проект рішення. 

Горват Л.І. – голова комісії; 

            Гриник Л.І. – секретар комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Н.Ю.Кицела – заступник міського голови,  з пропозицією внести зміни у пункті 3                   

«29 листопада 2018 року» 

Голосували про внесення зміни у пункті 3 «29 листопада 2018 року». 

                                  «за»          -  20 
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                                                         «проти»    -  0 

                                                         «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни у пункті 3 «29 листопада 2018 року». 

      Голосували про прийняття рішення № 02/63-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 02/63-18 в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про  визнання приміщення ДНЗ №1 “Веселка” непридатним для використання та 

створення  комісії по вибору приміщень (в ЗОШ І-ІІІ ст. №1 – МНВК) для 

розміщення ДНЗ №1 “Веселка”. (Проект №1331) 

ДОПОВІДАВ:  

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, яка ознайомила з проектом рішення, вказала на 

висновок Івано – Франківської філії  ДП УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» трьохрічної 

давності; про ігнорування даного питання виконавчим  апаратом міської ради. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура  – міський голова, про висновок ДП УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» 

датований квітнем 2018 року (копія технічного висновку додається); про необхідність 

виділення коштів у бюджеті 2019 року на ремонт приміщення міжшкільного навчально 

виробничого комбінату для потреб дошкільного закладу № 1. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, уточнила, що висновок датований 02.04.2018. 

                      Голосували про прийняття проекту рішення № 03/63 -18 за основу. 

«за»            -  19 

«проти»     -   0 

«утрим.»    -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: проект рішення № 03/63-18 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура  – міський голова, з пропозицією ввести у склад комісії депутата міської 

ради М.Г.Тимошик. 

В.Є.Василик – депутат міської ради, ознайомив з рекомендаціями  комісій з питань 

законності та етики (протокол від 16.11.2018 № 36) про ведення в члени комісії 

І.Я.Дашевича замість Л.І.Горвата;  з питань гуманітарної політики (протокол від  

13.11.2018 № 11)  про введення в склад комісії Бардашевського Р.Я. 

 

Голосували про введення Бардашевського Р.Я., Тимошик М.Г., 

Дашевича І.Я.  у склад комісії та виведення Горвата Л.І. із складу комісії. 

«за»            -  18 

«проти»     -   0 

«утрим.»    -   1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести Бардашевського Р.Я., Тимошик М.Г., Дашевича І.Я.  у склад комісії 

та вивести Горвата Л.І. із складу комісії. 

      Голосували про прийняття рішення № 03/63-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 03/63 -18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

4. Про затвердження Детального плану території по вул. Коновальця, б/н в                            

м. Бурштин. (Проект №1342) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, рекомендаціями комісій земельної та з питань екології (протокол від  

14.11.2018 № 18), з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства (протокол від  14.11.2018 № 12)  про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 04/63-18 в цілому. 
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       «за»          -  16 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 04/63-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

5. Про затвердження Детального плану території  по вул. Стефаника, 15А в                             

м. Бурштин (гр. Максимів В.С.).(Проект №1343) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, рекомендаціями комісій земельної та з питань екології (протокол від  

14.11.2018 № 18), з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства (протокол від  14.11.2018 № 12)  про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 05/63-18 в цілому. 

  «за»          -  16 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 05/63-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

6. Про затвердження Детального плану території по вул. Зелена, б/н в м. Бурштин.  

(Проект №1344) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, рекомендаціями комісій земельної та з питань екології (протокол від  

14.11.2018 № 18), з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства (протокол від  14.11.2018 № 12)  про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 06/63-18 в цілому. 

  «за»          -  18 

«проти»    -  0 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 06/63-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

7. 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) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, рекомендацією комісії земельної та з питань екології (протокол від  

10.07.2018 № 13) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 07/63-18 в цілому. 

  «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 07/63-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ:  

8. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного 

пункту с.Вигівка  Бурштинської міської ради.(Проект № 1363) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, рекомендаціями комісій земельної та з питань екології (протокол від  

14.11.2018 № 18), з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства (протокол від  14.11.2018 № 12)  про підтримку проекту рішення; 

рекомендацією юридичного відділу: викласти мотивувальну частину у  редакції 

«Розглянувши проект  землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Вигівка 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області розробленого ДП «Івано – 

Франківським науково – дослідним та проектним інститутом землеустрою», відповідно до  

ст.ст.12,173 Земельного кодексу України, ст.ст.19,20,22,30,46 Закону України «Про 

землеустрій», керуючись ст. ст. 25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада вирішила:». 
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                     Голосували про прийняття проекту рішення № 08/63 -18 за основу. 

«за»            -  17 

«проти»     -   0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 08/63-18 прийняти за основу. 

                     Голосували про рекомендацію юридичного відділу. 

                                  «за»          -  17 

                                                         «проти»    -  0 

                                                         «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення та викласти мотивувальну частину у  

редакції «Розглянувши проект  землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Вигівка 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області розробленого ДП «Івано – 

Франківським науково – дослідним та проектним інститутом землеустрою», відповідно до  

ст.ст.12,173 Земельного кодексу України, ст.ст.19,20,22,30,46 Закону України «Про 

землеустрій», керуючись  ст. ст. 25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада вирішила:». 

Голосували про прийняття рішення № 08/63-18 в цілому. 

  «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 08/63-18 в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ:  

9. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного 

пункту м.Бурштин.(Проект № 1364) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, рекомендаціями комісій земельної та з питань екології (протокол від  

14.11.2018 № 18), з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 



 14 

господарства (протокол від  14.11.2018 № 12)  про підтримку проекту рішення; 

рекомендацією юридичного відділу: викласти мотивувальну частину у  редакції 

«Розглянувши проект  землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Вигівка 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області розробленого ДП «Івано – 

Франківським науково – дослідним та проектним інститутом землеустрою», відповідно до  

ст.ст.12,173 Земельного кодексу України, ст.ст.19,20,22,30,46 Закону України «Про 

землеустрій», керуючись ст. ст. 25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада вирішила:». 

                     Голосували про прийняття проекту рішення № 09/63 -18 за основу. 

«за»            -  17 

«проти»     -   0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 09/63-18 прийняти за основу. 

                     Голосували про рекомендацію юридичного відділу. 

                                  «за»          -  17 

                                                         «проти»    -  0 

                                                         «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення та викласти мотивувальну частину у  

редакції «Розглянувши проект  землеустрою щодо встановлення (зміни) меж с.Вигівка 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області розробленого ДП «Івано – 

Франківським науково – дослідним та проектним інститутом землеустрою», відповідно до  

ст.ст.12,173 Земельного кодексу України, ст.ст.19,20,22,30,46 Закону України «Про 

землеустрій», керуючись  ст. ст. 25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада вирішила:». 

Голосували про прийняття рішення № 09/63-18 в цілому. 

  «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 09/63-18 в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 

10. Про втрату чинності окремих положень рішень міської ради від 22.07.2016                        

№ 09/15-16 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій» та від 27.01.2017 №12/22-17 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 22.07.2016 № 09/15-16 «Про встановлення тарифів на 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій»».(Проект 

№1362) 

ДОПОВІДАВ:  

І.І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства та   обліку 

комунального майна, яка ознайомила з  проектом рішення, рекомендацією комісії з питань 

будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства (протокол від  

14.11.2018 № 12)  про підтримку проекту рішення. 

 

Голосували про прийняття рішення № 10/63-18 в цілому. 

  «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 10/63-18 в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

11. Відповіді на депутатські запити: 

- рішення міської ради від 26.10.2018 № 31.02/61-18 «Про депутатський запит  

Т.М.Сенчини». 

 

ДОПОВІДАВ: 

       Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із відповіддю від 02.11.2018                     

№ 2290/02-20, яка надана першим заступником міського голови В.Р.Гуликом (текст 

відповіді додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про зняття даного запиту з контролю. 

Голосували за прийняття рішення № 11/63-18 в цілому.  

                                                        «за»          -  17 
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                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються): 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 11/63-18 в цілому (рішення додається).                      

СЛУХАЛИ: 

12.  Депутатські запити (І.З.Карвацький).  

ДОПОВІДАВ: 

 І.З.Карвацький - депутат міської ради, про депутатський запит щодо зборів які 

відбулися 07.11.2018 у приміщенні Бурштинської міської ради (копія додається). 

Голосували про прийняття рішення № 12/63-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  15 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 12/63-18 в цілому (рішення додається). 

13. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

  Р.О.Джура – міський голова, про захід 12.12.2018; про День місцевого 

самоврядування; про температурний режим у спортивному залі ЗОШ № 3; про 

непрацюючі туалети у ЗОШ № 3; про співпрацю з головами сільських рад району; про 

проблеми  вивезення сміття з міста. 

 

  

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура  


