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      Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

шістдесятої п’ятої  сесії міської ради сьомого скликання 

Від 20 грудня  2018 року м. Бурштин 

Початок: 09:45 

Закінчення: 13:00 

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 (І.Я.Дашевич, Л.Р.Івасюк, А.С.Крижалка, 

Л.І.Петровська, М.Г.Тимошик). 

СЛУХАЛИ: Про зміни в склад лічильної комісії на 65 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

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

лічильної комісії: 

1.М.В.Шкарпович – депутат міської ради. 

Голосували про зміни в  склад лічильної комісії на 65 сесію. 

     «за»            -  22 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести в склад лічильної комісії на 65 сесію депутата міської ради 

М.В.Шкарповича. 

СЛУХАЛИ:  

           Про порядок денний шістдесят п’ятої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

п’ятої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про виконання бюджету міста за 9 місяців 2018 року. (Проект №1338) 

2. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік.(Проект №1380) 

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

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 2018 рік.(Проект №1357) 

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

4. Про встановлення надбавки за вислугу років міському голові Р.Джурі. (Проект 

№1336) 

5. Про  умови  оплати  праці міського голови на 2019 рік.(Проект №1345) 

Доповідач: М.І.Курляк – провідний спеціаліст сектору кадрової роботи 

6. Про надання пільг з місцевого бюджету та призначення субсидій пільговій категорії 

громадян міста Бурштин та села Вигівка.(Проект №1356) 

7. Про внесення змін та введення в штат  структури відділу соціального захисту 

населення Бурштинської міської ради посади головного спеціаліста–архіваріуса.      

(Проект № 1333) 

8. Програма соціальної підтримки сімей  загиблих і постраждалих під час масових  

акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 

року, військовослужбовців і працівників правоохоронних  органів, учасників бойових 

дій, осіб які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що 

утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 

України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 

Антитерористичній операції та операції Об′єднаних сил в районах її проведення на 

2019-2020 роки м.Бурштин та с.Вигівка. (Проект №1335) 

9. Програма соціального  захисту населення міста Бурштин та села Вигівка на 2019-

2020 роки. (Проект №1334) 

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

10. Про затвердження Програми розвитку освіти міста Бурштина та села Вигівки на 2019 

рік.  (Проект №1337) 

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

11. Про затвердження  програми «Національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

Бурштинської міської ради на 2019-2021 роки».(Проект №1382)   

Доповідач: М.В.Шкарпович – головний спеціаліст відділу у справах молоді і спорту 

12. Про затвердження комплексної програми профілактики злочинності на 2019-2021 

роки.(Проект №1339) 

13. Про затвердження Положення про систему відеоспостереження м. Бурштин Івано-

Франківської області.(Проект №1381)  
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Доповідач: М.О.Чопик – головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонної та мобілізаційної роботи 

14. Про Програму духовного розвитку м. Бурштин та с. Вигівка на 2019 рік.(Проект 

№1358) 

15. Про Програму розвитку туризму м. Бурштин на 2019 рік.(Проект №1359) 

16. Про Програму фінансової підтримки культурно-просвітницького товариства «Дзвін» 

м. Бурштин на 2019 рік.(Проект №1360) 

17. Про Програму розвитку галузі культури м. Бурштин та с. Вигівка на 2019 рік. 

(Проект №1361) 

Доповідач: Г.О.Пендерецька – головний спеціаліст відділу культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків 

18.  Про міську цільову програму «Цукровий діабет» на період 2019-2020 роки. (Проект 

№1369) 

19.  Про міську цільову соціальну програму  протидії  ВІЛ-інфекції (СНІДу) на 2019-

2022 роки. (Проект №1370) 

20. Про міську цільову програму  протидії захворюванню на туберкульоз на 2019-2020 

роки.  (Проект №1371) 

Доповідач: Н.Я.Меретько – заступник головного лікаря КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» 

21. Про міську програму безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами 

у разі амбулаторного  лікування окремих груп населення м.Бурштин та с.Вигівка  на 

2019-2020 роки. (Проект №1372)  

22.  Про затвердження в новій редакції міської цільової програми розвитку первинної                                                                        

медико-санітарної допомоги  на засадах сімейної медицини на період до 2020 року.  

(Проект №1373)  

Доповідач: Т.О.Шабала – заступник головного лікаря КНП «БМЦПМСД» 

23. Про програму поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних 

тварин на території Бурштинської міської ради на 2019-2021 роки. (Проект №1332) 

Доповідач: Т.М.Сенчина – депутат міської ради 

24. Про бюджет міста Бурштина на 2019 рік.(Проект №1368) 

Доповідач: О.І. Петровська – начальник фінансового відділу 

25. Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Бурштин.та 

с.Вигівка на 2019 рік.(Проект №1383) 

Доповідач: М.С.Назар – начальник відділу економіки та промисловості 
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26. Про внесення змін до Регламенту  роботи міської ради, затвердженого рішенням  

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області № 01/46-18 від 23.02.2018.                  

(Проект №1365) 

27. Про внесення змін до Порядку підготовки та прийняття  регуляторних  актів міською 

радою та виконавчим  комітетом, затвердженого рішенням  Бурштинської міської 

ради Івано – Франківської області № 21/21-16 від 23.12.2016. (Проект №1366) 

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

28. Про надання дозволу на розробку проекту  Детального плану території по                        

вул. Січових Стрільців в м. Бурштин.  (Проект №1367) 

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

29. 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.Савчук 

С.С.).(Проект №1346) 

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

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(гр. Нога Л.Я.).(Проект №1347) 

31. Про продовження (поновлення) терміну договору  оренди земельної ділянки (ТзОВ 

«Торгова мережа «Фаворит»).(Проект №1348) 

32. 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. Шкіра Н.М., Бешенцева Г.М.).(Проект №1349) 

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

селянського господарства (гр.Бекіш М.С.). (Проект №1350) 

34. 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. Атаманчук А.І.).(Проект №1351) 

35. 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.Кубарич М.І.). (Проект №1352) 
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36. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність (гр. 

Максимів М.В.).(Проект №1353) 

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

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Левицький Р.Я.).(Проект №1354) 

38. 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.Бабій І.В.).(Проект 

№1355) 

39. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

(гр.Любих С.В.).(Проект №1374)   

40. 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. Янченко С.Ф.). (Проект №1375) 

41. 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. Нога Л.Я.). (Проект №1376)  

42. Про надання попереднього погодження громадянину   Янику Георгію Йосиповичу, 

на продаж земельної ділянки для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі в 

м. Бурштин по вул.С.Бандери,80 А.(Проект №1377)  

43. 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.Іващишин В.П.). (Проект №1378) 

44. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(гр.гр.Гуменяк О.М.,Канюка С.О.,Мельник С.Ф.). (Проект №1379) 
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Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу 

45. Відповіді на депутатські запити. 

46. Депутатські запити 

47. Різне. 

 

Голосували про прийняття проекту порядку  денного 65 сесії за основу. 

 «за»            -   22 

«проти»      -   0 

      «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект  порядку  денного 65 сесії прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

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

- пункт 6 «Про надання пільг з місцевого бюджету та призначення субсидій пільговій 

категорії громадян міста Бурштин та села Вигівка» (проект №1356) розглянути пунктом 9; 

- пункт 9 « Програма соціального  захисту населення міста Бурштин та села Вигівка на 

2019-2020 роки» (проект №1334) розглянути пунктом 6; 

  - пункт 26 «Про внесення змін до Регламенту  роботи міської ради, затвердженого 

рішенням  Бурштинської міської ради Івано – Франківської області № 01/46-18 від 

23.02.2018» (проект №1365) розглянути пунктом 27; 

- пункт 27 «Про внесення змін до Порядку підготовки та прийняття  регуляторних  

актів міською радою та виконавчим  комітетом, затвердженого рішенням  Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області № 21/21-16 від 23.12.2016» (проект №1366) 

розглянути пунктом 26. 

Голосували про внесення змін до порядку денного 65 сесії : 

 - пункт 6 «Про надання пільг з місцевого бюджету та призначення субсидій пільговій 

категорії громадян міста Бурштин та села Вигівка» (проект №1356) розглянути пунктом 9; 

- пункт 9 « Програма соціального  захисту населення міста Бурштин та села Вигівка на 

2019-2020 роки» (проект №1334) розглянути пунктом 6; 
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  - пункт 26 «Про внесення змін до Регламенту  роботи міської ради, затвердженого 

рішенням  Бурштинської міської ради Івано – Франківської області № 01/46-18 від 

23.02.2018» (проект №1365) розглянути пунктом 27; 

- пункт 27 «Про внесення змін до Порядку підготовки та прийняття  регуляторних  

актів міською радою та виконавчим  комітетом, затвердженого рішенням  Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області № 21/21-16 від 23.12.2016» (проект №1366) 

розглянути пунктом 26. 

                                                                  «за»            -  22 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до порядку денного 65 сесії. 

- пункт 6 « Програма соціального  захисту населення міста Бурштин та села Вигівка на 

2019-2020 роки» (проект №1334); 

- пункт 9 «Про надання пільг з місцевого бюджету та призначення субсидій пільговій 

категорії громадян міста Бурштин та села Вигівка» (проект №1356); 

- пункт 26 «Про внесення змін до Порядку підготовки та прийняття  регуляторних  

актів міською радою та виконавчим  комітетом, затвердженого рішенням  Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області № 21/21-16 від 23.12.2016» (проект №1366); 

- пункт 27 «Про внесення змін до Регламенту  роботи міської ради, затвердженого 

рішенням  Бурштинської міської ради Івано – Франківської області № 01/46-18 від 

23.02.2018» (проект №1365). 

                           Голосували про порядок денний 65  сесії в цілому. 

   

  «за»            -  22 

      «проти»      -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  

     Затвердити порядок денний шістдесят п’ятої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 
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1. Про виконання бюджету міста за 9 місяців 2018 року. (Проект №1338) 

2. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік.(Проект №1380) 

Доповідач: О.І. Петровська – начальник фінансового відділу 

3. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення апарату управління 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 2018 рік.(Проект №1357) 

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

4. Про встановлення надбавки за вислугу років міському голові Р.Джурі. (Проект 

№1336) 

5. Про  умови  оплати  праці міського голови на 2019 рік.(Проект №1345) 

Доповідач: М.І.Курляк – провідний спеціаліст сектору кадрової роботи 

6. Програма соціального  захисту населення міста Бурштин та села Вигівка на 2019-2020 

роки. (Проект №1334) 

7. Про внесення змін та введення в штат  структури відділу соціального захисту 

населення Бурштинської міської ради посади головного спеціаліста–архіваріуса.      

(Проект № 1333) 

8. Програма соціальної підтримки сімей  загиблих і постраждалих під час масових  акцій 

громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, 

військовослужбовців і працівників правоохоронних  органів, учасників бойових дій, 

осіб які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися 

для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших 

громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в Антитерористичній операції 

та операції Об′єднаних сил в районах її проведення на 2019-2020 роки м.Бурштин та 

с.Вигівка. (Проект №1335) 

9. Про надання пільг з місцевого бюджету та призначення субсидій пільговій категорії 

громадян міста Бурштин та села Вигівка.(Проект №1356) 

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

10. Про затвердження Програми розвитку освіти міста Бурштина та села Вигівки на 2019 

рік.  (Проект №1337) 

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

11. Про затвердження  програми «Національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

Бурштинської міської ради на 2019-2021 роки».(Проект №1382)   

Доповідач: М.В.Шкарпович – головний спеціаліст відділу у справах молоді і спорту 

12. Про затвердження комплексної програми профілактики злочинності на 2019-2021 

роки.(Проект №1339) 
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13. Про затвердження Положення про систему відеоспостереження м. Бурштин Івано-

Франківської області.(Проект №1381)  

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

органів, оборонної та мобілізаційної роботи 

14. Про Програму духовного розвитку м. Бурштин та с. Вигівка на 2019 рік.( Проект 

№1358) 

15. Про Програму розвитку туризму м. Бурштин на 2019 рік.(Проект №1359) 

16. Про Програму фінансової підтримки культурно-просвітницького товариства «Дзвін» 

м. Бурштин на 2019 рік.(Проект №1360) 

17. Про Програму розвитку галузі культури м. Бурштин та с. Вигівка на 2019 рік. 

(Проект №1361) 

Доповідач: Г.О.Пендерецька – головний спеціаліст відділу культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків 

18.  Про міську цільову програму «Цукровий діабет» на період 2019-2020 роки. (Проект 

№1369) 

19.  Про міську цільову соціальну програму  протидії  ВІЛ-інфекції (СНІДу) на 2019-2022 

роки. (Проект №1370) 

20. Про міську цільову програму  протидії захворюванню на туберкульоз на 2019-2020 

роки.  (Проект №1371) 

Доповідач: Н.Я.Меретько – заступник головного лікаря КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» 

21. Про міську програму безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами 

у разі амбулаторного  лікування окремих груп населення м.Бурштин та с.Вигівка  на 

2019-2020 роки. (Проект №1372)  

22.  Про затвердження в новій редакції міської цільової програми розвитку первинної                                                                        

медико-санітарної допомоги  на засадах сімейної медицини на період до 2020 року.  

(Проект №1373)  

Доповідач: Т.О.Шабала – заступник головного лікаря КНП «БМЦПМСД» 

23. Про програму поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних 

тварин на території Бурштинської міської ради на 2019-2021 роки. (Проект №1332) 

Доповідач: Т.М.Сенчина – депутат міської ради 

24. Про бюджет міста Бурштина на 2019 рік.( Проект №1368) 

Доповідач: О.І. Петровська – начальник фінансового відділу 
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25. Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Бурштин.та 

с.Вигівка на 2019 рік.(Проект №1383) 

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

26. Про внесення змін до Порядку підготовки та прийняття  регуляторних  актів міською 

радою та виконавчим  комітетом, затвердженого рішенням  Бурштинської міської 

ради Івано – Франківської області № 21/21-16 від 23.12.2016. (Проект №1366) 

27. Про внесення змін до Регламенту  роботи міської ради, затвердженого рішенням  

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області № 01/46-18 від 23.02.2018. 

(Проект №1365) 

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

28. Про надання дозволу на розробку проекту  Детального плану території по                        

вул. Січових Стрільців в м. Бурштин.  (Проект №1367) 

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

29. 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.Савчук С.С.).(Проект 

№1346) 

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

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(гр. Нога Л.Я.).(Проект №1347) 

31. Про продовження (поновлення) терміну договору  оренди земельної ділянки (ТзОВ 

«Торгова мережа «Фаворит»).(Проект №1348) 

32. 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. Шкіра Н.М., Бешенцева Г.М.).(Проект №1349) 

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

селянського господарства (гр.Бекіш М.С.). (Проект №1350) 

34. 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. Атаманчук А.І.).(Проект №1351) 

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
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будівництва індивідуального гаража з передачею у власність                                               

(гр.Кубарич М.І.).(Проект №1352) 

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

ділянки  для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність (гр. 

Максимів М.В.).(Проект №1353) 

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

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Левицький Р.Я.).(Проект №1354) 

38. 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.Бабій І.В.).(Проект 

№1355) 

39. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

(гр.Любих С.В.).(Проект №1374)   

40. 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. Янченко С.Ф.). (Проект №1375) 

41. 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. Нога Л.Я.). (Проект №1376)  

42. Про надання попереднього погодження громадянину   Янику Георгію Йосиповичу, на 

продаж земельної ділянки для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. 

Бурштин по вул.С.Бандери,80 А.(Проект №1377)  

43. 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.Іващишин В.П.). (Проект №1378) 

44. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних  ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
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селянського господарства з передачею у приватну власність (гр.гр.Гуменяк 

О.М.,Канюка С.О.,Мельник С.Ф.). (Проект №1379) 

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

45. Відповіді на депутатські запити. 

46. Депутатські запити 

47. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, проінформував про переобрання голови 

депутатської фракції ВО «Батьківщина» в Бурштинській міській раді. 

 Головою фракції обрана Сенчина Тетяна Мирославівна. 

СЛУХАЛИ: 

1. Про виконання бюджету міста за 9 місяців 2018 року. (Проект №1338) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

(потокол від 12.12.2018 № 26) про підтримку проекту рішення. 

 

Голосували про прийняття рішення № 01/65-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 01/65 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік.(Проект №1380) 

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 06.12.2018 № 25): 

 Комісія погоджує проект  рішення з наступними змінами: 

1. Збільшити дохідну частину загального фонду на суму 1400000,0 грн., а саме: 



13 

 

2.Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів на суму 

1400000,0грн., а саме: 

КПКВК

МБ 
Назварозпорядниківкоштів, об'єктів сума, грн. 

  ВСЬОГО , в тому числі: 
 

 
Міська рада 450000 

0116030 

Надання трансфертів КП «Житловик» 

(оплата за електроенергію відповідно до 

звернення-125000,0грн) 

125000 

0110150 Оплата праці з нарахуваннями 300000 

0110150 Оплата енергоносіїв 8800 

0116030 Оплата енергоносіїв (вуличне освітлення) 73000 

0116030 Встановлення ялинки 25000 

0112010 Оплата енергоносіїв 20200 

 
Відділосвіти та науки 528000 

0611020 
Оплата праці з 

нарахуваннями(обслуговуючий персонал) 
166500 

0611020 Оплата енергоносіїв 7000 

0611010 Оплата праці з нарахуваннями 248000 

0611010 Оплата енергоносіїв 21000 

0611150 Оплата праці з нарахуваннями 1500 

0611161 Оплата праці з нарахуваннями 77000 

0610160 Оплата праці з нарахуваннями 7000 

 
Відділ соціального захисту населення 120000 

 
Оплата праці з нарахуваннями 120000 

 
Відділ культури та туризму 200000 

1011100 
Оплата праці з нарахуваннями (музична 

школа) 
87180 

1014030 Оплата праці з нарахуваннями 24500 

1014040 Оплата праці з нарахуваннями 4320 

1014060 
Оплата праці з нарахуваннями (будинки 

культури) 
75000 

1014081 
Оплата праці з нарахуваннями 

(централізована бухгалтерія) 
9000 

 

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

КПКВ

КМБ 

Назва розпорядників коштів, 

коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума, грн. 

Спеціальний фонд 

сума, грн. 

  Міська рада 
 

 

0110180 

Програма фінансового 

забезпечення апарату 

управління Бурштинської 

+10000 -10000 
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міської ради Івано-Франківської 

області 

0116030 Прогортання снігу, посипання 

доріг та пішохідних доріжок 

-30000  

0117461 +30000  

 
Відділ соціального захисту 

 
 

0810160 Керівництво і управління  
 

 

 
Оплата праці з нарахуваннями +85735,58  

 

Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 
-10287,41  

 

Оплата послуг (крім 

комунальних) 
-7482,27  

 
Видатки на відрядження -1000,0  

0813032 

Надання пільг окремим 

категоріям громадян з оплати 

послуг зв`язку 

-7866,39  

0813160 

 

Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам 

похилого віку особам з 

інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не 

здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої 

допомоги  

-289,39  

0813180 

 

Надання пільг населенню (крім 

ветеранів війни і праці, 

військової служби, органів 

внутрішніх справ та громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи)  на 

оплату житлово-комунальних 

послуг 

-25000,0 

 
 

0813192 

Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям 

ветеранів і осіб з інвалідністю, 

діяльність яких має соціальну 

спрямованість 

-22000,0  

0813242 

Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального 

забезпечення 

-11810,12  

 
Відділ освіти і науки 

 
 

0611020 

Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами ( в т. ч. 

школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, 

колегіумами 

-16190,0 +16190,0 
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При цьому  збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 

6190,0грн. 

4.   Зменшити обсяг субвенції з обласного бюджету «Інші субвенції місцевим 

бюджетам» на додаткові виплати ветеранам ОУН_УПА» в сумі – 2000,0 грн.  

     Збільшити обсяг субвенції з обласного бюджету «Інші субвенції місцевим бюджетам» на 

додаткову виплату бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної 

цілісності та державного суверенітету на Сході України, з розрахунку 500,0 грн. в місяць на 

одну особу» в сумі +7000,0 грн. та відповідно за видатками за КПКВКМБ0813242 «Інші 

заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» + 5000,0 грн. 

      Голосували про прийняття проекту рішення № 02/65 -18 за основу. 

                  «за»            -  21 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 02/65-18 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 02/65 -18. 

     «за»             -  22 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

1.  Збільшити дохідну частину загального фонду на суму 1400000,0 грн., а саме: 

2. Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів на суму 

1400000,0грн., а саме: 

КПКВК

МБ 
Назварозпорядниківкоштів, об'єктів сума, грн. 

  ВСЬОГО , в тому числі: 
 

 
Міська рада 450000 

0116030 

Надання трансфертів КП «Житловик» 

(оплата за електроенергію відповідно до 

звернення-125000,0грн) 

125000 

0110150 Оплата праці з нарахуваннями 300000 

0110150 Оплата енергоносіїв 8800 
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0116030 Оплата енергоносіїв (вуличне освітлення) 73000 

0116030 Встановлення ялинки 25000 

0112010 Оплата енергоносіїв 20200 

 
Відділосвіти та науки 528000 

0611020 
Оплата праці з 

нарахуваннями(обслуговуючий персонал) 
166500 

0611020 Оплата енергоносіїв 7000 

0611010 Оплата праці з нарахуваннями 248000 

0611010 Оплата енергоносіїв 21000 

0611150 Оплата праці з нарахуваннями 1500 

0611161 Оплата праці з нарахуваннями 77000 

0610160 Оплата праці з нарахуваннями 7000 

 
Відділ соціального захисту населення 120000 

 
Оплата праці з нарахуваннями 120000 

 
Відділ культури та туризму 200000 

1011100 
Оплата праці з нарахуваннями (музична 

школа) 
87180 

1014030 Оплата праці з нарахуваннями 24500 

1014040 Оплата праці з нарахуваннями 4320 

1014060 
Оплата праці з нарахуваннями (будинки 

культури) 
75000 

1014081 
Оплата праці з нарахуваннями 

(централізована бухгалтерія) 
9000 

 

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

КПКВ

КМБ 

Назва розпорядників коштів, 

коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума, грн. 

Спеціальний фонд 

сума, грн. 

  Міська рада 
 

 

0110180 

Програма фінансового 

забезпечення апарату 

управління Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської 

області 

+10000 -10000 

0116030 Прогортання снігу, посипання 

доріг та пішохідних доріжок 

-30000  

0117461 +30000  

 
Відділ соціального захисту 

 
 

0810160 Керівництво і управління  
 

 

 
Оплата праці з нарахуваннями +85735,58  

 

Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 
-10287,41  

 

Оплата послуг (крім 

комунальних) 
-7482,27  

 
Видатки на відрядження -1000,0  
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0813032 

Надання пільг окремим 

категоріям громадян з оплати 

послуг зв`язку 

-7866,39  

0813160 

 

Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам 

похилого віку особам з 

інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не 

здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої 

допомоги  

-289,39  

0813180 

 

Надання пільг населенню (крім 

ветеранів війни і праці, 

військової служби, органів 

внутрішніх справ та громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи)  на 

оплату житлово-комунальних 

послуг 

-25000,0 

 
 

0813192 

Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям 

ветеранів і осіб з інвалідністю, 

діяльність яких має соціальну 

спрямованість 

-22000,0  

 

0813242 

Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального 

забезпечення 

-11810,12  

 
Відділ освіти і науки 

 
 

0611020 

Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами ( в т. ч. 

школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, 

колегіумами 

-16190,0 +16190,0 

При цьому  збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 

6190,0грн. 

4.   Зменшити обсяг субвенції з обласного бюджету «Інші субвенції місцевим 

бюджетам» на додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА» в сумі – 2000,0 грн.  

     Збільшити обсяг субвенції з обласного бюджету «Інші субвенції місцевим бюджетам» на 

додаткову виплату бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної 

цілісності та державного суверенітету на Сході України, з розрахунку 500,0 грн. в місяць на 

одну особу» в сумі +7000,0 грн. та відповідно за видатками за КПКВКМБ0813242 «Інші 
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заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» + 5000,0 грн. 

Голосували про прийняття рішення № 02/65-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 02/62 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

3. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення апарату управління 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 2018 рік.(Проект №1357) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (потокол від 12.12.2018  № 26) про підтримку проекту рішення. 

Запропонувала внести зміни: 

1 Додаток 1 

«фінансування 

незахищених 

видатків апарату 

управління»  

Програмне 

забезпечення, 

комп’ютерна 

техніка – 8200,0 

грн 

Додаток 1 «фінансування 

незахищених видатків апарату 

управління» п.19 «Послуги у сфері 

інформації. 

-інформаційно-консультаційні 

послуги з супроводом (програма 

«Медок», електронна звітність)       

+ 2800,00 грн  

- обслуговування бухгалтерських 

програм +5400,00 грн 

Підстава: звернення  

головного 

бухгалтера, в 

межах бюджету 

програми.  

2 -------- Компьютерна техніка для відділу 

економіки і промисловості 

+13 000,0 грн. 

Рішення міської 

ради від 28.11.18 

№05/62-18 «Про 

внесення змін до 

міського бюджету 

на 2018 рік» 

Голосували про прийняття проекту рішення № 03/65  -18 за основу. 

                  «за»            -  22 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 03/65-18 прийняти за основу. 



19 

 

Голосували про зміни до проекту рішення № 03/65 -18. 

     «за»             -  22 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

1 Додаток 1 

«фінансування 

незахищених 

видатків апарату 

управління»  

Програмне 

забезпечення, 

комп’ютерна 

техніка – 8200,0 

грн 

Додаток 1 «фінансування 

незахищених видатків апарату 

управління» п.19 «Послуги у сфері 

інформації. 

-інформаційно-консультаційні 

послуги з супроводом (програма 

«Медок», електронна звітність)       

+ 2800,00 грн  

- обслуговування бухгалтерських 

програм +5400,00 грн 

Підстава: звернення  

головного 

бухгалтера, в 

межах бюджету 

програми.  

2 -------- Компьютерна техніка для відділу 

економіки і промисловості 

+13 000,0 грн. 

Рішення міської 

ради від 28.11.18 

№05/62-18 «Про 

внесення змін до 

міського бюджету 

на 2018 рік» 

       Голосували про прийняття рішення № 03/65-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 03/65 -18  в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив з повідомленням міського голови 

Роксолани Джури про конфлікт інтерсів  у проектах №1336 та № 1345 (повідомлення про 

конфлікт інтересів додається). 

СЛУХАЛИ: 

4. Про встановлення надбавки за вислугу років міському голові Р.Джурі. (Проект 

№1336) 

ДОПОВІДАВ:  

         М.І.Курляк – провідний спеціаліст сектору кадрової роботи, яка ознайомила з проектом 

рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань бюджету та економічного 
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розвитку (потокол від 12.12.2018 № 26) про підтримку проекту рішення; з питань 

гуманітарної політики (потокол від 11.12.2018 № 12) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 04/65-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 04/65 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

5. Про  умови  оплати  праці міського голови на 2019 рік.(Проект №1345) 

ДОПОВІДАВ:  

         М.І.Курляк – провідний спеціаліст сектору кадрової роботи, яка ознайомила з проектом 

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

розвитку (потокол від 12.12.2018 № 26) про підтримку проекту рішення; з питань 

гуманітарної політики (потокол від 11.12.2018 № 12) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 05/65-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 05/65 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

6. Програма соціального  захисту населення міста Бурштин та села Вигівка на 2019-2020 

роки. (Проект №1334) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

економічного розвитку (потокол від 12.12.2018 № 26) про підтримку проекту рішення; з 

питань гуманітарної політики (потокол від 11.12.2018 № 12) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 06/65-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 
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                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 06/65 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

7. Про внесення змін та введення в штат  структури відділу соціального захисту 

населення Бурштинської міської ради посади головного спеціаліста–архіваріуса.      

(Проект № 1333) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісій: 

 -  з питань бюджету та економічного розвитку (потокол від 12.12.2018 № 26): 

 1.Пункт 1 виключити. 

 2. Вивести з штату відділу соціального захисту населення посаду спеціаліста І 

категорії сектору призначень допомог та субсидій 

 3.Ввести в штат посаду головного спеціаліста сектору призначень допомог та 

субсидій. 

  - з питань гуманітарної політики (потокол від 11.12.2018 № 12) : 

вивести з штату відділу соціального захисту населення посаду спеціаліста І категорії та 

ввести головного спеціаліста призначення допомоги  та субсидій. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 07/65  -18 за основу. 

                  «за»            -  21 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 07/65-18 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 07/65 -18. 

     «за»             -  21 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

 1.Пункт 1 виключити. 
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 2. Вивести з штату відділу соціального захисту населення посаду спеціаліста                              

І категорії сектору призначень допомог та субсидій. 

 3.Ввести в штат посаду головного спеціаліста сектору призначень допомог та 

субсидій. 

Голосували про прийняття рішення № 07/65-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 07/65 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

8. Програма соціальної підтримки сімей  загиблих і постраждалих під час масових  акцій 

громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, 

військовослужбовців і працівників правоохоронних  органів, учасників бойових дій, 

осіб які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися 

для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших 

громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в Антитерористичній операції 

та операції Об′єднаних сил в районах її проведення на 2019-2020 роки м.Бурштин та 

с.Вигівка. (Проект №1335) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

економічного розвитку (потокол від 12.12.2018 № 26) про підтримку проекту рішення; з 

питань гуманітарної політики (потокол від 11.12.2018 № 12) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 08/65-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 08/65 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

9. Про надання пільг з місцевого бюджету та призначення субсидій пільговій категорії 

громадян міста Бурштин та села Вигівка.(Проект №1356) 
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ДОПОВІДАВ:  

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

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

економічного розвитку (потокол від 12.12.2018 № 26) про підтримку проекту рішення; з 

питань гуманітарної політики (потокол від 11.12.2018 № 12) про підтримку проекту рішення. 

Запропонувала внести зміни: 

-  у мотивувальній частині проекту та викласти його в такій редакції: 

«Керуючись статтями 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,статтею 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на 

Україні», рішенням виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про затвердження 

Порядку надання пільг окремим категоріям громадян міста Бурштин та села Вигівка» від 

30.11.2018 №242, Програмою соціального захисту населення міста Бурштин та села Вигівка 

на 2019-2020 роки від 20.12.2018 №06/65-18, Програмою соціальної підтримки сімей  

загиблих і постраждалих під час масових  акцій громадського протесту в період з  21 

листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників 

правоохоронних  органів, учасників бойових дій, осіб які перебувають чи перебували у 

складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню 

участь в Антитерористичній операції та операції Об′єднаних сил в районах її проведення на 

2019-2020 роки м.Бурштин та с.Вигівка від 20.12.2018 №08/65-18, відповідно до Бюджетного 

кодексу України, з метою посилення соціального захисту пільгових категорій громадян, 

врахувавши рекомендації комісії з питань бюджету та економічного розвитку, комісії з 

питань гуманітарної політики, міська рада вирішила». 

- у  пункті 1 проекту  вилучити «по ст.3». 

Голосували про прийняття проекту рішення № 09/65  -18 за основу. 

                  «за»            -  21 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 09/65-18 прийняти за основу. 

                                          Голосували про зміни до проекту рішення № 09/65 -18. 

     «за»             -  21 

   «проти»      -  0 
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   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

1. Мотивувальну частину проекту викласти в редакції: 

«Керуючись статтями 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,статтею 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на 

Україні», рішенням виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про затвердження 

Порядку надання пільг окремим категоріям громадян міста Бурштин та села Вигівка» від 

30.11.2018 №242, Програмою соціального захисту населення міста Бурштин та села Вигівка 

на 2019-2020 роки від 20.12.2018 № 06/65-18, Програмою соціальної підтримки сімей  

загиблих і постраждалих під час масових  акцій громадського протесту в період з  21 

листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників 

правоохоронних  органів, учасників бойових дій, осіб які перебувають чи перебували у 

складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню 

участь в Антитерористичній операції та операції Об′єднаних сил в районах її проведення на 

2019-2020 роки м.Бурштин та с.Вигівка від 20.12.2018 № 08/65-18, відповідно до 

Бюджетного кодексу України, з метою посилення соціального захисту пільгових категорій 

громадян, врахувавши рекомендації комісії з питань бюджету та економічного розвитку, 

комісії з питань гуманітарної політики, міська рада вирішила». 

2.У  пункті 1  вилучити «по ст.3». 

Голосували про прийняття рішення № 09/65-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 09/65 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

10. Про затвердження Програми розвитку освіти міста Бурштина та села Вигівки на 2019 

рік.  (Проект №1337) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань бюджету та економічного розвитку 
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(потокол від 12.12.2018 № 26) про підтримку проекту рішення; з питань гуманітарної 

політики (потокол від 11.12.2018 № 12) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 10/65-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 10/65 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

11. Про затвердження  програми «Національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

Бурштинської міської ради на 2019-2021 роки».(Проект №1382)   

ДОПОВІДАВ:  

 М.В.Шкарпович – головний спеціаліст відділу у справах молоді і спорту, який 

ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань 

бюджету та економічного розвитку (потокол від 12.12.2018 № 26) про підтримку проекту 

рішення; з питань гуманітарної політики (потокол від 11.12.2018 № 12) про підтримку 

проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 11/65-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 11/65 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

12. Про затвердження комплексної програми профілактики злочинності на 2019-2021 

роки.(Проект №1339) 

ДОПОВІДАВ:  

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

оборонної та мобілізаційної роботи, який ознайомив з проектом рішення, рекомендаціями 

комісії з питань бюджету та економічного розвитку (потокол від 12.12.2018 № 26) про 

підтримку проекту рішення; з питань законності та етики (потокол від 13.12.2018 № 37) про 

підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 12/65-18 в цілому. 
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                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 12/65 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

13. Про затвердження Положення про систему відеоспостереження м. Бурштин Івано-

Франківської області.(Проект №1381)  

ДОПОВІДАВ:  

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

оборонної та мобілізаційної роботи, який ознайомив з проектом рішення, рекомендацією з 

питань законності та етики (потокол від 13.12.2018 № 37) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 13/65-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 13/65 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

14. Про Програму духовного розвитку м. Бурштин та с. Вигівка на 2019 рік.( Проект 

№1358) 

ДОПОВІДАВ:  

 Г.О.Пендерецька – головний спеціаліст відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків, 

яка ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань 

бюджету та економічного розвитку (потокол від 12.12.2018 № 26) про підтримку проекту 

рішення; з питань гуманітарної політики (потокол від 11.12.2018 № 12) про підтримку 

проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 14/65-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 14/65 -18  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 

15. Про Програму розвитку туризму м. Бурштин на 2019 рік.( Проект №1359) 

ДОПОВІДАВ:  

 Г.О.Пендерецька – головний спеціаліст відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків, 

яка ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань 

бюджету та економічного розвитку (потокол від 12.12.2018 № 26) про підтримку проекту 

рішення; з питань гуманітарної політики (потокол від 11.12.2018 № 12) про підтримку 

проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 15/65-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 15/65 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

16. Про Програму фінансової підтримки культурно-просвітницького товариства «Дзвін» 

м. Бурштин на 2019 рік. (Проект №1360) 

ДОПОВІДАВ:  

 Г.О.Пендерецька – головний спеціаліст відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків, 

яка ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань 

бюджету та економічного розвитку (потокол від 12.12.2018 № 26) про підтримку проекту 

рішення; з питань гуманітарної політики (потокол від 11.12.2018 № 12) про підтримку 

проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 16/65-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 16/65 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

17. Про Програму розвитку галузі культури м. Бурштин та с. Вигівка на 2019 рік. 

(Проект №1361) 

ДОПОВІДАВ:  
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 Г.О.Пендерецька – головний спеціаліст відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків, 

яка ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань 

бюджету та економічного розвитку (потокол від 12.12.2018 № 26) про підтримку проекту 

рішення; з питань гуманітарної політики (потокол від 11.12.2018 № 12) про підтримку 

проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 17/65-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 17/65 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

18. Про міську цільову програму «Цукровий діабет» на період 2019-2020 роки. (Проект 

№1369) 

ДОПОВІДАВ:  

Н.Я.Меретько – заступник головного лікаря КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня», яка ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісій 

з питань бюджету та економічного розвитку (потокол від 12.12.2018 № 26) про підтримку 

проекту рішення; з питань гуманітарної політики (потокол від 11.12.2018 № 12) про 

підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 18/65-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 18/65 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

19. Про міську цільову соціальну програму  протидії  ВІЛ-інфекції (СНІДу) на 2019-2022 

роки. (Проект №1370) 

ДОПОВІДАВ:  

Н.Я.Меретько – заступник головного лікаря КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня», яка ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісій 

з питань бюджету та економічного розвитку (потокол від 12.12.2018 № 26) про підтримку 
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проекту рішення; з питань гуманітарної політики (потокол від 11.12.2018 № 12) про 

підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 19/65-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 19/65 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

20. Про міську цільову програму  протидії захворюванню на туберкульоз на 2019-2020 

роки.  (Проект №1371) 

ДОПОВІДАВ:  

Н.Я.Меретько – заступник головного лікаря КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня», яка ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісій 

з питань бюджету та економічного розвитку (потокол від 12.12.2018 № 26) про підтримку 

проекту рішення; з питань гуманітарної політики (потокол від 11.12.2018 № 12) про 

підтримку проекту рішення.Повідомила, що у 2017 виявлено 35 хворих, 2018 - 37 хворих. 

Голосували про прийняття рішення № 20/65-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 20/65 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

21. Про міську програму безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами 

у разі амбулаторного  лікування окремих груп населення м.Бурштин та с.Вигівка  на 

2019-2020 роки. (Проект №1372)  

ДОПОВІДАВ:  

Т.О.Шабала – заступник головного лікаря КНП «БМЦПМСД», яка ознайомила з 

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

економічного розвитку (потокол від 12.12.2018 № 26) про підтримку проекту рішення; з 

питань гуманітарної політики (потокол від 11.12.2018 № 12) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 21/65-18 в цілому. 
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                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 21/65 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

22. Про затвердження в новій редакції міської цільової програми розвитку первинної                                                                        

медико-санітарної допомоги  на засадах сімейної медицини на період до 2020 року.  

(Проект №1373)  

ДОПОВІДАВ:  

Т.О.Шабала – заступник головного лікаря КНП «БМЦПМСД», яка ознайомила з 

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

економічного розвитку (потокол від 12.12.2018 № 26) про підтримку проекту рішення; з 

питань гуманітарної політики (потокол від 11.12.2018 № 12) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 22/65-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 22/65 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

23. Про програму поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних 

тварин на території Бурштинської міської ради на 2019-2021 роки. (Проект №1332) 

Доповідач: Т.М.Сенчина – депутат міської ради 

ДОПОВІДАВ:  

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

рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань бюджету та економічного розвитку 

(потокол від 12.12.2018 № 26) про підтримку проекту рішення; з питань гуманітарної 

політики (потокол від 11.12.2018 № 12) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 23/65-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 
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                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 23/65 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

24. Про бюджет міста Бурштина на 2019 рік.( Проект №1368) 

ДОПОВІДАВ:  

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

міста Бурштина на 2019 рік, уточнила про зменшення суми реверсного вилучення та з новою 

редакцією рішення про міський бюджет на 2019 рік, рекомендаціями постійних депутатських 

комісій.  

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, про проект бюджету міста на 2019 рік; про перспективу 

бути останнім бюджетом міста обласного значення, про пророблену роботу при підготовці 

проекту бюджету. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про підготовку проету бюджету на 2019 рік; про 

необхідність підтримки бюджетників; про перспективи 2019 року; про підтримку проекту 

бюджету фракцією ВО «Батьківщина». 

В.Л.Рик – депутат міської ради, подякував за роботу при підготовці проекту бюджету. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 24/65 - 18 за основу. 

                  «за»            -  20 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 24/65-18 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 24/65 -18. 

     «за»             -  22 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни (додаються). 



32 

 

Голосували про прийняття рішення № 24/65-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 24/65 -18  в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

А.С.Іваськів – депутат Івано – Франківської обласної ради, про погане залучення у 

місто коштів державного бюджету; запропонував залучати  кошти обласного та міського 

бюджетів для реалізації міських програм. 

Р.О.Джура – міський голова, про кошти державного бюджету, які були залучені у 

місто в 2018 році. 

СЛУХАЛИ: 

25. Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Бурштин.та 

с.Вигівка на 2019 рік.(Проект №1383) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

економічного розвитку (потокол від 12.12.2018 № 26) про підтримку проекту рішення, з 

питань законності та етики (потокол від 13.12.2018 № 37) про підтримку проекту 

рішення.Ознайомила із додатком 1 до Програми. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

І.Р.Харів – депутат міської ради, про рекомендації комісії з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарстав (потокол від 11.12.2018 № 13):  

1. Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вулиці Січових 

Стрільців 18 в м. Бурштин – 100 тис. 

2.Встановлення та впровадження системи поіменного електронного голосування –    

100 тис.грн. 

Запрпонував пункт «Встановлення та впровадження системи поіменного 

електронного голосування» внести у програму без фінансування. 
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Т.М.Сенчина – депутат міської ради, з пропозицією заслухати на сесії інформацію про 

виконання Стратегії міста за попередні роки. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, звернувся до начальника відділу економіки та 

промисловості надати дану пропозицію до Плану роботи міської ради на 2019 рік. 

                   Голосували про прийняття проекту рішення № 25/65 - 18 за основу. 

                  «за»            -  21 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 25/65-18 прийняти за основу. 

                  Голосували про зміни до проекту рішення № 25/65 -18. 

     «за»             -  20 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

Додаток 1 

Обсяги бюджетних коштів на соціально-економічний розвиток територій м.Бурштина та 

с.Вигівка у 2019 році.  

№ 

п/п 
Назва заходу 

Прогнозована сума, 

тис.грн. 

1. 
Підготовка міста до святкових заходів в частині 

підрядних робіт по благоустрою 
199,0 

2. 
Придбання вапна, фарби, матеріалів для підготовки 

міста до свят  
60,0 

3. 
Очищення від снігу та посипання доріг  та 

пішохідних доріжок у зимовий період 
60,0 

4. Експертна  оцінка  комунального  майна  30,0 

5. Запуск та обслуговування міського фонтану 50,0 

6. 
Обслуговування громадського туалету по 

вул.С.Бандери 
50,0 

7. 
Послуги по оренді і обслуговуванню санітарних 

біокабін 
20,0 

8. 
Обслуговування ковзанки в районі вул.Коновальця, 

Стефаника 
30,0 

9. 
Розробка робочих проектів, їх експертиза та 

коригування  
20,0 

10. Співфінансування проектів Стратегії соціального 100,0 
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партнерства ДТЕК з м.Бурштин  

11. 
Проведення  експертного  обстеження, позачергового   

огляду ліфтів,  
80,0 

12. Поточний ремонт ліфтів 199,0 

13. Капітальний ремонт ліфтів 360,0 

14. Обслуговування вуличного освітлення  180,0 

15. Поточний ремонт мереж вуличного освітлення 199,0 

16. Придбання матеріалів для вуличного освітлення  
150,0 

 

17. 
Придбання світлодіодних ламп та освітлювальних 

приладів  
150,0 

18. 
Повірка приладів обліку електроенергії вуличного 

освітлення, проведення їх заміни 
30,0 

19. Ремонт та заміна пожежних гідрантів 
30,0 

 

20. 
Придбання запасних частин до щіток підмітальних 

(МКЩ-1500) 
10,0 

21. Заміна аварійних ділянок тепломереж по місту 
199,0 

 

22. Виправлення профілю доріг автогрейдером 
150,0 

 

23. Поточний ремонт доріг 
199,0 

 

24. 
Відновлення аварійної покрівлі будинку по 

вул.В.Стуса,15  
84,0 

25. 
Заміна аварійної ділянки водогону ф225мм ВОС-

вул.Стефаника 
198,0 

26. 
Заміна аварійної ділянки водогону ф225мм 

вул.Франка (в районі кладовища) 
130,0 

27. 
Заміна аварійної ділянки водогону ф225мм по 

вул.Лепкого-Л.Українки 
122,0 

* РАЗОМ: 3089,0 

  

№ 

п/п 
Назва заходу 

Прогнозована сума, 

тис.грн. 

28. 
Заміна аварійної ділянки тепломережі вздовж 

огорожі ДНЗ №3 «Сонечко» №3 та вул.Шухевича,6 
190,0 

 

 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Прогнозована сума, 

тис.грн. 

29. Капремонт доріг (в т.ч. співфінансування) 500,0 

 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Прогнозована сума, 

тис.грн. 

30. 
Встановлення та впровадження системи поіменного 

електронного голосування 

- 
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 Відділ освіти і науки 

 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Прогнозована сума, 

тис.грн. 

1. 

Спортивний майданчик зі штучним покриттям по 

вул.Січових Стрільців,18 в м.Бурштин -

будівництво(спів фінансування) 

100,0 

 Разом по розпорядниках: 3879,0 

 

 

Голосували про прийняття рішення № 25/65-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 25/65 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

26. Про внесення змін до Порядку підготовки та прийняття  регуляторних  актів міською 

радою та виконавчим  комітетом, затвердженого рішенням  Бурштинської міської 

ради Івано – Франківської області № 21/21-16 від 23.12.2016. (Проект №1366) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

економічного розвитку (потокол від 12.12.2018 № 26), з питань гуманітарної політики 

(потокол від 11.12.2018 № 12), з питань законності та етики (потокол від 13.12.2018 № 37), з 

питань будівництва, архітектури та житлово – комунального господарстав (потокол від 

11.12.2018 № 13) (додаються). 

Голосували про прийняття проекту рішення № 26/65 - 18 за основу. 

                  «за»            -  19 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 26/65-18 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 
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В.Є.Василик – депутат міської ради, про підтримку проекту рішення без змін. 

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

етики. 

Т.М.Сенчина  – депутат міської ради, запропонувала включити у скад комісії 

представників депутатських комісій. 

І.М.Мазур  – депутат міської ради, запропонувала включити у склад комісії 

Шкарповича М.В. 

Примітка.В роботі пленарного засідання оголошено перерву. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький  – депутат міської ради, запропонував склад комісії: 

1.Рик В.Л. 

2.Сенчина Т.М. 

3.Карвацький І.З. 

4.Івасюк Л.Р. 

5.Бублінський В.В. 

6.Дулик І.О. 

7.Шкарпович М.В. 

8.Бардашевський Р.Я. 

9.Котів В.В. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про зняття рекомендації комісії з питань законності 

та етики. 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про зняття рекомендації комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку. 

Т.Д.Попик – депутат міської ради, про зняття рекомендації комісії з питань 

будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 26/65 -18. 

     «за»             -  18 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 
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Додаток1 до Порядку підготовки та прийняття регуляторних  актів  міською радою та 

виконавчим  комітетом, затвердженого рішенням  Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області № 21/21-16 від 23.12.2016 викластив редакції: 

           Склад постійної комісії Бурштинської міської ради Івано – Франківської області з 

питань реалізації державної регуляторної політики  (відповідальна постійна  комісія ради): 

1.Рик В.Л. 

2.Сенчина Т.М. 

3.Карвацький І.З. 

4.Івасюк Л.Р. 

5.Бублінський В.В. 

6.Дулик І.О. 

7.Шкарпович М.В. 

8.Бардашевський Р.Я. 

9.Котів В.В. 

Голосували про прийняття рішення № 26/65-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 26/65 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

27. Про внесення змін до Регламенту  роботи міської ради, затвердженого рішенням  

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області № 01/46-18 від 23.02.2018. ( 

Проект №1365) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

економічного розвитку (потокол від 12.12.2018 № 26) про підтримку проекту рішення,                       

з питань гуманітарної політики (потокол від 11.12.2018 № 12) про підтримку проекту 

рішення, з питань законності та етики (потокол від 13.12.2018 № 37) про підтримку проекту 

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

(потокол від 11.12.2018 № 13) про підтримку проекту рішення . 

Голосували про прийняття рішення № 27/65-18 в цілому. 
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                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 27/65 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

28. Про надання дозволу на розробку проекту  Детального плану території по                        

вул. Січових Стрільців в м. Бурштин.  ( Проект №1367) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарстав (потокол від 11.12.2018 № 13) про 

підтримку проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький  – депутат міської ради, про рекомендації комісії земельної та з питань 

екології (потокол від 13.12.2018 № 19): 

1.Зробити план детального планування території в межу з прив’язкою О.С.Марусячин, 

В.І.Русиняк. 

2.Виконати план детального планування за кошти міської ради. 

І.О.Дулик  – депутат міської ради, про зобов’язання міської ради у разі прийняття 

рішення. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 28/65 - 18 за основу. 

                  «за»            -  20 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 28/65-18 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про уточнення необхідної суми коштів. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 28/65 -18. 
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     «за»             -  19 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

Викласти в редакції: 

2.Надати дозвіл виконавчому комітету Бурштинської міської ради  на  розроблення  

Детального плану території по вулиці Січових Стрільців (прилеглої  до тильної сторони 

земельної ділянки ТРК РАІ, ФГ Марусячин О.С., ПП Русиняк В.І., ФОП Мрочко І.П.) з 

метою впорядкування території.  

3.Фінансування робіт щодо розроблення детального плану території  покласти на 

фінансовий відділ Бурштинської міської ради. 

Голосували про прийняття рішення № 28/65-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 28/65 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

29. 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.Савчук С.С.).(Проект 

№1346) 

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  14.11.2018 № 18)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 29/65-18 в цілому. 

 «за»          -  19 

 «проти»    -  0 

Отформатировано: украинский
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 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 29/65-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(гр. Нога Л.Я.).(Проект №1347) 

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  14.11.2018 № 18)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 30/65-18 в цілому. 

 «за»          -  19 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 30/65-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

31. Про продовження (поновлення) терміну договору  оренди земельної ділянки (ТзОВ 

«Торгова мережа «Фаворит»).(Проект №1348) 

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  14.11.2018 № 18)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 31/65-18 в цілому. 

  «за»          -  20 

 «проти»    -  0 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 31/65-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

32. 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. Шкіра Н.М., Бешенцева Г.М.).(Проект №1349) 

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  14.11.2018 № 18)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 32/65-18 в цілому. 

 «за»          -  19 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   - 0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 32/65-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

селянського господарства (гр.Бекіш М.С.). (Проект №1350) 

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  14.11.2018 № 18)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 33/65-18 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 
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 «утрим.»   - 0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 33/65-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

34. 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. Атаманчук А.І.).(Проект №1351) 

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  14.11.2018 № 18)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 34/65-18 в цілому. 

  «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 34/65-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

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

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність                                               

(гр.Кубарич М.І.).(Проект №1352) 

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  14.11.2018 № 18)  про підтримку проекту 

рішення. 
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Голосували про прийняття рішення № 35/65-18 в цілому. 

 «за»          - 19 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   - 0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 35/65-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

ділянки  для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність (гр. 

Максимів М.В.).(Проект №1353) 

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  14.11.2018 № 18)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 36/65-18 в цілому. 

 «за»          -  19 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   - 0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 36/65-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Левицький Р.Я.).(Проект №1354) 

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  14.11.2018 № 18)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 37/65-18 в цілому. 

 «за»          -  19 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   - 0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 37/65-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

38. 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.Бабій І.В.).(Проект 

№1355) 

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  14.11.2018 № 18)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 38/65-18 в цілому. 

 «за»          -  20 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   - 0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 38/65-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

39. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

(гр.Любих С.В.).(Проект №1374)   
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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  14.11.2018 № 18)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 39/65-18 в цілому. 

 «за»          -  20 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   - 0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 39/65-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

40. 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. Янченко С.Ф.). (Проект №1375) 

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  14.11.2018 № 18)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 40/65-18 в цілому. 

 «за»          -  20 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   - 0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 40/65-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

41. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянка) з передачею у приватну власність ( гр. Нога Л.Я.). (Проект №1376)  

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  14.11.2018 № 18)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 41/65-18 в цілому. 

 «за»          -  20 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   - 0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 41/65-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

42. Про надання попереднього погодження громадянину   Янику Георгію Йосиповичу, на 

продаж земельної ділянки для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі в                   

м. Бурштин по вул.С.Бандери,80 А.(Проект №1377)  

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  14.11.2018 № 18)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 42/65-18 в цілому. 

 «за»          -  20 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   - 0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 42/65-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 
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43. 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.Іващишин В.П.). (Проект №1378) 

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  14.11.2018 № 18)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 43/65-18 в цілому. 

 «за»          -  20 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   - 0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 43/65-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

44. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

селянського господарства з передачею у приватну власність (гр.гр.Гуменяк 

О.М.,Канюка С.О.,Мельник С.Ф.). (Проект №1379) 

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  14.11.2018 № 18)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 44/65-18 в цілому. 

 «за»          -  20 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   - 0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 44/65-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

45. Відповіді на депутатські запити. (Не було) 

СЛУХАЛИ: 

46. Депутатські запити. (І.В.Прокопів)  

ДОПОВІДАВ: 

І.В.Прокопів - депутат міської ради, про депутатський запит щодо вирішення питання 

повної компенсації ДТЕК Бурштинська ТЕС витрат тепло та гарячого водопостачання 

домогосподарствам учасників бойових дій, учасників АТО та добровольців. 

Голосували про прийняття рішення № 45/65-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 45/65-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

47. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

  Б.Б.Рибчук  – секретар міської ради, про звіти постійних депутатських комісій за 2018 

рук. 

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

доходів за 2018 рік. 

  Р.О.Джура – міський голова, про фінансування КП «Житловик»; про перехід на прямі 

договори по теплопостачанню;  про проведенні роботи у місті у 2018 році; про освітлення 

вулиць; про співпрацю з компанією ДТЕК; про проекти на 2019 рік; про діяльність у 2018 

році. 

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура 


