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      Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

сімдесят третьої позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

Від  20 травня  2019 року        м. Бурштин 

Початок: 12:00 

Закінчення: 13:05 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–      19 депутатів міської ради (список додається); 

– представники підприємств (список додається). 

Відсутні на сесії: 7 депутатів міської ради (Р.Я.Бардашевський, І.Я.Дашевич, 

І.З.Карвацький, А.С.Крижалка, І.В.Прокопів,  А.І.Федорняк, М.В.Шкарпович). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії на 73 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.О.Джура - 

міський голова 

Доповнити персональний склад лічильної 

комісії: 

1. Л.Р.Івасюк – депутат міської ради. 

 Голосували про зміни в  склад лічильної комісії на 73 сесію. 

     «за»            -  20 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести в склад лічильної комісії на 73 сесію депутата міської ради 

Л.Р.Івасюк. 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний сімдесят третьої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання. 
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ДОПОВІДАВ: 

 

Р.О.Джура, 

міський 

голова 

Ознайомила з проектом порядку денного сімдесят 

третьої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання: 

1. Про виділення коштів на співфінансування проекту 

«Термосанація будівлі головного корпусу комунальної 

організації «Бурштинська центральна міська лікарня» 

(реконструкція) за адресою Івано-Франківська область, 

Місто Бурштин, вулиця Р.Шухевича 15», що може 

реалізовуватись за  рахунок коштів, державного фонду 

регіонального розвитку.(Проект № 1619) 

Доповідач: Я.С.Штогрин – головний спеціаліст з 

міжнародної співпраці та інвестиційної діяльності   

2. Депутатські запити. 

3. Різне. 

 

 Голосували про порядок денний 73 сесії в цілому. 

«за»             -  20 

     «проти»       -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний сімдесят третьої сесії Бурштинської 

міської ради сьомого скликання: 

1.  Про виділення коштів на співфінансування проекту 

«Термосанація будівлі головного корпусу комунальної організації 

«Бурштинська центральна міська лікарня» (реконструкція) за адресою 

Івано-Франківська область, місто Бурштин, вулиця Р.Шухевича 15», 

що може реалізовуватись за  рахунок коштів, державного фонду 

регіонального розвитку.(Проект № 1619) 

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

співпраці та інвестиційної діяльності   

2. Депутатські запити. 

3. Різне. 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про виділення коштів на співфінансування проекту 

«Термосанація будівлі головного корпусу комунальної організації 

«Бурштинська центральна міська лікарня» (реконструкція) за адресою 

Івано-Франківська область, місто Бурштин, вулиця Р.Шухевича 15», 

що може реалізовуватись за  рахунок коштів, державного фонду 

регіонального розвитку.(Проект № 1619) 
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ДОПОВІДАВ: 

 

Я.С.Штогрин, 

головний 

спеціаліст з 

міжнародної 

співпраці та 

інвестиційної 

діяльності   

 Ознайомила з проектом рішення та 

рекомендацією до проекту рішення комісії з питань 

бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 17.05.2019 № 14) про підтримку проекту 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

В.Л.Рик, 

депутат міської 

ради  

Взяв участь в обговоренні. 

 Голосували про прийняття рішення № 01/73-19 в цілому. 

              «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/73 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 2. Депутатські запити. (Не було). 

СЛУХАЛИ: 3. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.О.Джура, 

міський голова  
   Про мистецькі та культурні заходи, що відбулися 

у місті. 

Про відкриття Меморіалу загиблим воїнам 

23.05.2019. 

Про творчий вечір композитора І.Іванцева 

26.05.2019. 

Про роботи по дорозі на вул. Січових Стрільців. 

Про проведений тендер на моніторинг 

атмосферного повітря. 

Про тепломережу. 

Про тариф на виробництво теплової енергії. 

Про слухання щодо реконструкції золо відвалу у 

с.Бовшів 30.05.2019. 

 В.Р.Гулик, 

перший 

заступник 

міського  

голови 

Про процедуру закупівель. 

Про закупівлю на моніторинг атмосферного 

повітря. 

 Л.Р.Івасюк, 

депутат міської 

ради 

Про закупівлю на моніторинг атмосферного 

повітря 
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 Р.О.Джура, 

міський голова 

Про закупівлю на моніторинг атмосферного 

повітря. 

 І.О.Дулик, 

депутат міської 

ради 

Про роботу комісії по закупівлях. 

 В.Л.Рик, 

депутат міської 

ради 

Про надання інформації щодо призначення 

коштів, які можливо будуть виділені Бовшівською 

сільською радою. 

 Р.О.Джура, 

міський голова 

Про призначення коштів на дорогу по                          

вул. Січових Стрільців. 

Про зустріч з головою профкому освітян міста 

20.05.2019. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура  


