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      Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

сімдесят другої позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

Від  25 квітня  2019 року        м. Бурштин 

Початок: 12:15 

Закінчення: 12:50 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       14 депутатів міської ради (список додається). 

– представники підприємств, ЗМІ (список додається). 

Відсутні на сесії: 12 депутатів міської ради (В.Є.Василик, І.Я.Дашевич, Р.В.Дидик, 

І.О.Дулик, Л.Р.Івасюк, І.З.Карвацький, А.С.Крижалка, Л.І.Петровська, І.В.Прокопів, 

М.Г.Тимошик, А.І.Федорняк, М.В.Шкарпович). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії на 72 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.О.Джура - 

міський голова 

Доповнити персональний склад лічильної 

комісії: 

1. Р.С.Іванюк – депутат міської ради; 

2. К.М.Соронович – депутат міської ради. 

 Голосували про зміни в  склад лічильної комісії на 72 сесію. 

     «за»            -  15 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести в склад лічильної комісії на 72 сесію депутатів міської ради 

Р.С.Іванюка, К.М.Соронович. 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний сімдесят другої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.О.Джура - 

міський 

голова 

Ознайомила з проектом порядку денного сімдесят другої 

сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік. 

(Проект №1585) 
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Доповідач: О.І.Петровська – начальник 

фінансового відділу 

2. Про внесення змін в Додаток до рішення міської ради 

від 27.03.2019 №19/69-19 «Про внесення змін до 

«Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2019 рік»». (Проект 

№1586) 

  Доповідач: В.М.Копаниця – начальник 

земельно – екологічного відділу 

3. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, 

що підлягають наданню в оренду у 2019 році.(Проект 

№1587) 

Доповідач:І.І.Бандура – завідувач сектору 

житлово - комунального  господарства  та   

обліку комунального майна 

4. Відповіді на депутатські запити. 

5. Депутатські запити 

6. Різне. 

 Голосували про порядок денний 72 сесії в цілому. 

«за»             -  15 

     «проти»       -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний сімдесят другої сесії Бурштинської 

міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік. (Проект №1585) 

Доповідач:О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 

2. Про внесення змін в Додаток до рішення міської ради від 27.03.2019 

№19/69-19 «Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів 

з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища 

по Бурштинській міській раді на 2019 рік»». (Проект №1586) 

   Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – 

екологічноговідділу 
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3. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що 

підлягають наданню в оренду у 2019 році.(Проект №1587) 

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

комунального  господарства  та   обліку комунального 

майна 

4. Відповіді на депутатські запити. 

5. Депутатські запити. 

6. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення  змін до бюджету міста на 2019 рік. (Проект 

№1585) 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

         

О.І.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями 

до проекту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 11.04.2019                

№ 9) (додаються). 

Запропонувала: 

Зменшити: 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою 

населених пунктів» («Придбання матеріалів для 

підготовки міста до свят») -20000,0грн. 

Збільшити: 

КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету» розробка 

робочих проектів, держекспертиза +20000,0грн 

- При цьому збільшити передачу з загального фонду 

до бюджету розвитку в сумі 20000,00 грн. 

    Доповнити проект рішення (протокол від 11.04.2019  

№ 10): 

5. Відділу освіти і науки разом з керівниками 
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ЗНЗ розробити і вжити заходів  щодо уникнення 

виникнення кредиторської заборгованості по виплаті 

заробітної плати педагогічним працівникам ( в тому 

числі зменшити розмір надбавки за престижність до 

5%).  

6. КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня» розробити поетапні заходи (до 31 травня 

2019 року) щодо оптимізації даної установи та подати 

на  розгляд постійних депутатських комісій для 

прийняття відповідного рішення. 

7. Фінансовому відділу (О.Петровська) внести 

відповідні уточнення у бюджетні призначення 

головних розпорядників коштів міського бюджету за 

програмною та економічною ознаками. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.О.Джура, 

міський голова 

Взяла участь у обговоренні. 

 Голосували про прийняття проекту рішення № 01/72 -19 за основу. 

  «за»            -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проект рішення № 01/72-19 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проекту рішення № 01/72 -19. 

  «за»             -  15 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни (додаються). 

 Голосували про прийняття рішення № 01/72-19 в цілому. 

              «за»          -  15 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/72 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін в Додаток до рішення міської ради від 

27.03.2019 №19/69-19 «Про внесення змін до «Плану 

природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській 

міській раді на 2019 рік»». (Проект №1586) 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

         

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення спільного засідання комісій 

земельної та з питань екології, з питань бюджету та 

економічного розвитку, з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарства 

(протокол від  09 -  12 квітня  2019 № 11) : 

розділ 2 «Заходи з озеленення» пункт « вул.  

В.Стуса 135,0 тис. грн.» в такій редакції  « вул. 

В.Стуса   130,0 тис. грн.». 

 Голосували про прийняття проекту рішення № 02/72 -19 за основу. 

  «за»            -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проект рішення № 02/72-19 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проекту рішення № 02/72 -19. 

  «за»             -  15 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни. 

         Розділ 2 «Заходи з озеленення» пункт «вул. В.Стуса 135,0 тис. 

грн.» в такій редакції  «вул. В.Стуса 130,0 тис. грн.». 

 Голосували про прийняття рішення № 02/72-19 в цілому. 

              «за»          -  15 

«проти»    -  0 
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«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/72 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що 

підлягають наданню в оренду у 2019 році.(Проект №1587) 

ДОПОВІДАВ: 

 

         І.І. Бандура – 

завідувач сектору 

житлово-

 комунального 

господарства та   

обліку комунального 

майна 

Ознайомила з проектом рішення. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.О.Джура, міський 

голова 

Взяла участь у обговоренні. 

 Голосували про прийняття рішення № 03/72-19 в цілому. 

              «за»          -  14 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/72 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 4. Відповіді на депутатські запити. (Не було). 

СЛУХАЛИ: 5. Депутатські запити. (Не було). 

СЛУХАЛИ: 6. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

В.Р.Рик, 

депутат міської 

ради 

Привітав із наступаючими Великодніми святами. 

 Р.О.Джура, 

міський голова 

Про вибори Президента України; про заходи у місті               

5 травня та 6 червня. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура  


