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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

сімдесят сьмої сесії міської ради сьомого скликання 

Від  26 липня  2019 року м. Бурштин 

Початок: 10:00  

Закінчення: 12:00 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–        20 депутатів міської ради (список додається); 

– представники підприємств, установ, організацій (список додається). 

Відсутні на сесії: 6 депутатів міської ради (І.З.Карвацький, В.В.Котів, А.С.Крижалка, 

І.М.Мазур, А.С.Процик, А.І.Федорняк). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії на 77 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.О.Джура, міський 

голова 

Доповнити персональний склад лічильної 

комісії: 

1. К.М.Соронович – депутат міської ради 

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

 Голосували про зміни в  склад лічильної комісії на 77 сесію. 

     «за»            -  16 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести в склад лічильної комісії на 77 сесію депутатів міської ради 

К.М.Соронович, М.В.Шкарповича. 

 

СЛУХАЛИ:            Про порядок денний сімдесят сьомої сесії Бурштинської міської 

ради сьомого скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.О.Джура, 

міський 

голова 

Ознайомила з проектом порядку денного сімдесят 

сьомої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання:  

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік 

(Проект №1661) 

Доповідач: О.І.Петровська – 

начальник фінансового відділу 

2. Про внесення змін до Плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2019 рік.(Проект 

№1662) 

Доповідач: М.С.Назар – начальник 

відділу економіки та  промисловості    

3. Про внесення змін до положень про постійні 

депутатські комісії. (Проект №1622) 
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Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської 

ради 

4. Про внесення змін до Регламенту роботи 

Бурштинської міської ради. (Проект №1636) 

      Доповідач: М.Я.Михайлишин – 

головний спеціаліст юридичного відділу 

5. Про внесення змін до Програми соціального 

захисту населення міста Бурштин та села Вигівка 

на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням  міської 

ради від 20.12.2018  №06/65-18. (Проект №1640) 

                 Доповідач: Г.В.Матіїшин – заступник 

начальника відділу соціального захисту населення  

6. Про тимчасове припинення надання дозволів на 

розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території 

Бурштинської міської ради. (Проект №1641) 

       Доповідач: Т.М.Сенчина – депутат 

міської ради  

Земельні питання 
7. 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. Левицький І.Б.).(Проект №1642) 

8. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну 

власність (гр.гр. Рижко О.І.,Чорний В.М.,                                  

Чміль О.М. ).(Проект №1643) 

9. 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. Крутиголова Т.М.). (Проект №1644) 

10. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства з 

передачею у приватну власність                               ( 

гр.гр. Рижко О.І., Крижалка Л.А.).(Проект №1645) 

11. Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для будівництва індивідуального гаража, з 

передачею у власність (гр. Бердей В.І.).(Проект 

№1646) 

12. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

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

гаража з передачею у власність                                             

(гр. Тростянецька С.В.).(Проект №1647) 

13. Про затвердження проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність із земель запасу 

міської ради (гр. Косенко П.В.). (Проект №1648) 

14. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність ( гр. 

Марусячин О.О.). (Проект №1649) 

15. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність ( гр. 

Тиха Д.А.). (Проект №1650) 

16. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельних ділянок  в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування індивідуальних 

гаражів з передачею у приватну власність (гр. гр. 

Бойчук Б.В., Клюба М.Ф., Якимів В.В., Мельник 

В.М.).(Проект №1651) 

17. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі з послідуючим укладанням 

договору оренди землі (приватний підприємець                    

Пікула Б.Б.).(Проект №1652) 

18. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для обслуговування торгового 

магазину  з послідуючим укладанням договору 

оренд (приватний підприємець                                             

Головінський Р.Б.).(Проект №1653) 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки цільове призначення 

якої змінюється із земель для ведення особистого 

селянського господарства у землі для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність                                                         

(гр.Мачинський В.І.). (Проект №1654) 

20. Про надання дозволу на складання проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

з передачею у власність із земель запасу міської 

ради (гр. Школяр Ю.Є.).(Проект №1655) 

21. Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для ведення особистого селянського господарства 

з передачею у власність із земель запасу міської 

ради (гр. Іванюк М.А.).(Проект №1656) 

22. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства  з передачею у власність                                                      

( гр. Коваль О.Б.). (Проект №1657) 

23. 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. 

Коваль О.Б.). (Проект №1658) 

24. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на 

місцевості) для ведення садівництва (гр. Ковальчук 

О.В.). (Проект №1659) 

25. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для обслуговування об’єкту торгівлі із 

послідуючим укладанням договору оренди 

(приватний підприємець Савків С.В.).(Проект 

№1660) 

Доповідач: В.М.Копаниця  –  начальник 

земельно – екологічного відділу 

26. Відповіді на депутатські запити. 

27. Депутатські запити. 

28. Різне. 

 

 Голосували про порядок денний 77 сесії в цілому. 

 «за»              -  19 

     «проти»       -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний сімдесят сьомої сесії Бурштинської 

міської ради сьомого скликання: 

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

№1661) 

Доповідач: О.І.Петровська – начальник 

фінансового відділу 

2. Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Бурштинської міської ради на 2019 

рік.(Проект №1662) 

Доповідач:М.С.Назар – начальник відділу 

економіки та  промисловості    

3. Про внесення змін до положень про постійні депутатські 

комісії. (Проект №1622) 

          Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

4. Про внесення змін до Регламенту роботи Бурштинської 

міської ради. (Проект №1636) 

         Доповідач: М.Я.Михайлишин – головний спеціаліст 

юридичного відділу 

5. Про внесення змін до Програми соціального захисту 

населення міста Бурштин та села Вигівка на 2018-2020 роки, 

затвердженої рішенням  міської ради від 20.12.2018  №06/65-

18. (Проект №1640) 

               Доповідач: Г.В.Матіїшин – заступник начальника 

відділу соціального захисту населення  

6. Про тимчасове припинення надання дозволів на розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території Бурштинської міської ради. (Проект 

№1641) 

Доповідач: Т.М.Сенчина – депутат міської ради  

Земельні питання 
7. 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. Левицький І.Б.).(Проект №1642) 

8. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

жилих будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність ( 

гр.гр. Рижко О.І.,Чорний В.М.,                                  Чміль О.М. 

).(Проект №1643) 

9. 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. Крутиголова Т.М.).(Проект №1644) 

10. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у приватну власність                               

( гр.гр. Рижко О.І., Крижалка Л.А.).(Проект №1645) 

11. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою 



6 

 

щодо відведення земельної ділянки  для будівництва 

індивідуального гаража, з передачею у власність (гр. Бердей 

В.І.).(Проект №1646) 

12. 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. Тростянецька С.В.).(Проект №1647) 

13. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу 

міської ради (гр. Косенко П.В.).(Проект №1648) 

14. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність ( гр. 

Марусячин О.О.).(Проект №1649) 

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність ( гр. 

Тиха Д.А.).(Проект №1650) 

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок  в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність                          

(гр. гр. Бойчук Б.В., Клюба М.Ф., Якимів В.В., Мельник 

В.М.).(Проект №1651) 

17. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі з послідуючим укладанням 

договору оренди землі (приватний підприємець Пікула 

Б.Б.).(Проект №1652) 

18. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

обслуговування торгового магазинуз послідуючим 

укладанням договору оренди (приватний підприємець 

Головінський Р.Б.).(Проект №1653) 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із 

земель для ведення особистого селянського господарства у 

землі для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність (гр. Мачинський 

В.І.).(Проект №1654) 

20. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність із земель 
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запасу міської ради (гр. Школяр Ю.Є.).(Проект №1655) 

21. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність із земель 

запасу міської ради (гр. Іванюк М.А.).(Проект №1656) 

22. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства  з передачею у 

власність ( гр. Коваль О.Б.).(Проект №1657) 

23. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

межземельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у власність (гр. Коваль О.Б.).(Проект №1658) 

24. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для ведення 

садівництва (гр. Ковальчук О.В.).(Проект №1659) 

25. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

обслуговування об’єкту торгівлі із послідуючим укладанням 

договору оренди (приватний підприємець Савків 

С.В.).(Проект №1660) 

Доповідач: В.М.Копаниця  –  начальник земельно 

– екологічного відділу 

26. Відповіді на депутатські запити. 

27. Депутатські запити. 

28. Різне. 

 

 

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

№1661) 

ДОПОВІДАВ: 

 

О.І.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями 

до проекту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протоколи від 25.06.2019 № 

17, 08.07.2019 № 18) (додаються). 

Запропонувала внести зміни:  

1.Зменшити передачу з загального фонду до 

бюджету розвитку по Програмі «Безпечне місто» за 

КПКВКМБ 0118230 «Інші заходи громадського 

правопорядку»  в сумі 10444,0 грн. 

2.Зменшити призначення по «Програмі  фінансового 

забезпечення виготовлення проектно-кошторисної 

документації»  за КПКВКМБ 0110180 «Інша 

діяльність у сфері державного управління» в сумі 

5400,0 грн. та спрямувати відділу освіти та науки за 

КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в 

т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
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спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» для виготовлення проектно-

кошторисної документації для встановлення пандусів  

в сумі 5400,00 грн. 

3.Врахувати в доходах бюджету міста: 

3.1. Загального фонду іншу субвенцію з обласного 

бюджету в сумі 180000,00 грн. та спрямувати міській 

раді на поточний ремонт покрівлі багатоповерхового 

будинку по вул. Стефаника,15 (перший під’їзд), 

м.Бурштин , Івано-Франківська область за КПКВКМБ 

0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду» в сумі 180000,00грн. 

3.2. Спеціального фонду іншу субвенцію з обласного 

бюджету в сумі 39000,00 грн. та спрямувати відділу 

освіти та науки  в сумі                39000,00 грн., а саме: 

1) за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної 

середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами» 20000,00 грн. 

(Зміцнення матеріально-технічної бази НВК 

Бурштинської міської ради); 

2) за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної 

освіти» 19000,00 грн. (зміцнення матеріально-

технічної бази ДНЗ (ясла-садок) №2 «Берізка» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області-10000,00 грн., зміцнення матеріально-

технічної бази ДНЗ (ясла-садок) №3 «Світлячок» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області-9000,00 грн.) 

4.Зменшити обсяг коштів по співфінансуванню 

проектів Стратегії соціального партнерства ДТЕК з 

м.Бурштин, відповідно до заходів Програми 

соціально-економочного розвитку м.Бурштина та 

с.Вигівка на 2019 рік в сумі 60000,00 грн. та 

збільшити по проектах Громада своїми руками : 

- встановлення дитячого майданчика по вул.Стуса,10 

-30000,00 грн. 

- встановлення дитячого майданчика по 

вул.Будівельників,2а -30000,00 грн. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Б.Б.Рибчук, 

секретар  

міської ради 

Про надання інформації щодо дофінансування 

інклюзії у ЗОШ № 1. 

 О.І.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

Про можливість дофінансування за рахунок коштів 

субвенції за розпорядженням міського голови. 

 Голосували про прийняття проекту рішення № 01/77 -19 за основу. 

  «за»            -  18 

«проти»     -  0 
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«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проект рішення № 01/77-19 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проекту рішення № 01/77 -19. 

  «за»             -  16 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  3 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни (додаються). 

 Голосували про прийняття рішення № 01/77-19 в цілому. 

              «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/77-19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Бурштинської міської ради на 2019 рік. 

(Проект №1662) 

ДОПОВІДАВ: 

 

М.С.Назар, 

начальник 

відділу 

економіки та  

промисловості    

Ознайомила з  проектом рішення та рекомендаціями 

до проекту рішення комісій: 

з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 08.07.2019 № 18) про підтримку проекту 

рішення; 

законності та   етики (протокол від 16.07.2019          

№ 44) про підтримку проекту рішення із 

доповненням: 

Пункт 3. Про затвердження «Положення про 

порядок розміщення тимчасових споруд для 

здійснення підприємницької діяльності в м.Бурштин 

та с.Вигівка» в новій редакції. 

- ціль прийняття - впорядкування розміщення ТС, 

приведення нормативно-правового акту у 

відповідність до Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності». 

-  термін підготовки проекту-вересень. 

- органи та підрозділи відповідальні за розроблення 

проекту – сектор містобудування та архітектури 

міської ради.        

 Голосували про прийняття проекту рішення № 02/77 -19 за основу. 

  «за»            -  18 

«проти»     -  0 
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«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проект рішення № 02/77-19 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проекту рішення № 02/77 -19. 

  «за»             -  18 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни: 

Пункт 3.Про затвердження «Положення про порядок розміщення 

тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в 

м.Бурштин та с.Вигівка» в новій редакції. 

- ціль прийняття - впорядкування розміщення тимчасових споруд, 

приведення нормативно-правового акту у відповідність до Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності». 

-  термін підготовки проекту-вересень. 

- органи та підрозділи відповідальні за розроблення проекту – сектор 

містобудування та архітектури міської ради. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.О.Дулик, 

депутат міської 

ради  

Взяв участь у обговоренні.  

 Голосували про прийняття рішення № 02/77-19 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/77 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до положень про постійні депутатські комісії. 

(Проект №1622) 

 

ДОПОВІДАВ 

 

Б.Б.Рибчук, 

секретар 

міської ради 

 

Ознайомив з  проектом рішення та рекомендаціями до 

проекту рішення комісій: 

 з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства(протокол від 11.07.2019                 

№ 9) про непідтримку проекту рішення; 

законності та  етики (протокол від 11.06.2019              

№ 43) про підтримку проекту рішення; 

з питань гуманітарної політики 

(протокол від 10.07.2019 № 9) про підтримку проекту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення по проекту № 1622 в цілому. 

              «за»          -  9 
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«проти»    -  2 

«утрим.»   -  9 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 

депутатів та міський голова. 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до Регламенту роботи Бурштинської міської 

ради. (Проект №1636) 

ДОПОВІДАВ 

 

М.Я.Михайлишин, 

головний  

спеціаліст 

юридичного 

відділу 

 

Ознайомила з  проектом рішення та 

рекомендаціями до проекту рішення комісій: 

з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 08.07.2019 № 18) про підтримку 

проекту рішення; 

з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства 

(протокол від 11.07.2019№ 9) про непідтримку 

проекту рішення; 

законності та  етики (протокол від 11.06.2019              

№ 43) про підтримку проекту рішення; 
з питань гуманітарної політики 

(протокол від 10.07.2019 № 9) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення по проекту № 1636 в цілому. 

              «за»          -  9 

«проти»    -  3 

«утрим.»   -  8 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 

депутатів та міський голова. 

 

СЛУХАЛИ: 5.Про внесення змін до Програми соціального захисту населення 

міста Бурштин та села Вигівка на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням  міської ради від 20.12.2018  №06/65-18. (Проект 

№1640) 

ДОПОВІДАВ 

 

Г.В.Матіїшин, 

заступник 

начальника 

відділу 

соціального 

захисту 

населення  

Ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями 

до проекту рішення комісій: 

 з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 08.07.2019 № 18) про підтримку проекту 

рішення; 

з питань гуманітарної політики 

(протокол від 10.07.2019 № 9) про підтримку проекту 

рішення. 
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 Голосували про прийняття проекту рішення № 03/77 -19 в цілому. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/77 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про тимчасове припинення надання дозволів на розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на 

території Бурштинської міської ради. (Проект №1641) 

ДОПОВІДАВ 

 

Т.М.Сенчина, 

депутат міської 

ради 
 

 

Ознайомила з  проектом рішення тазапропонувала 

внести зміни: 

1.Пункт 1 доповнити «на земельних ділянках на які 

відсутні правовстановлюючі документи на 

землекористування». 

2.Пункт 3 доповнити « на термін визначений в пункті 

даного рішення». 

       3.Пункт 4 «Розгляд заяв суб’єктів господарювання на 

розміщення малих архітектурних форм (тимчасових споруд, 

тимчасових об’єктів для провадження підприємницької 

діяльності), здійснювати після затвердження (прийняття) 

радою регуляторного акту Порядку розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності 

на,території Бурштинської міської ради» вилучити. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.О.Джура, 

міський голова 

Взяла участь у обговоренні. 

 І.О.Дулик, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь у обговоренні. 

 Р.О.Джура, 

міський голова 

Взяла участь у обговоренні. 

 І.О.Дулик, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь у обговоренні. 

 Т.І.Білоока, 

начальник 

сектору 

містобудування 

та архітектури 

Взяла участь у обговоренні. 

 Л.І.Горват, 

І.О.Дулик, 

О.Т.Драбчук 

депутати 

міської ради 

Взяли участь у обговоренні. 

 Голосували про прийняття проекту рішення № 1641 за основу. 
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  «за»           -  8 

«проти»     -  8 

«утрим.»   -  4 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради:                               

26 депутатів та міський голова. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Б.Б.Рибчук, 

секретар 

міської ради 

 

Про пункт 10 статті 42 Регламенту роботи Бурштинської 

міської ради. 

 

 Голосували про пункт  1 із змінами, рішення   № 04/77 -19: 

«Припинити тимчасово, до прийняття радою регуляторного акту про 

затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території Бурштинської міської ради, 

надання дозволів на розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території Бурштинської міської ради на 

земельних ділянках на які відсутні правовстановлюючі документи на 

землекористування» . 

  «за»             -  7 

«проти»       -  6 

«утрим.»     -  6 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради:                                 

26 депутатів та міський голова. 

 Голосували про пункт  2,  рішення   № 04/77 -19: 

«Земельно-екологічному відділу, сектору містобудування та архітектури, 

відділу економіки та промисловості міської ради розробити, відповідно до 

чинного законодавства та подати на розгляд ради проект рішення 

(регуляторного акту) про затвердження Порядку розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території 

Бурштинської міської ради». 

  «за»             -  15 

«проти»       -  1 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти пункт 2 рішення рішення № 04/77 -19  в редакції  

«Земельно-екологічному відділу, сектору містобудування та архітектури, 

відділу економіки та промисловості міської ради розробити, відповідно до 

чинного законодавства та подати на розгляд ради проект рішення 



14 

 

(регуляторного акту) про затвердження Порядку розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території 

Бурштинської міської ради». 

 Голосували про пункт  3 із змінами, рішення   № 04/77 -19: 

«Визнати такими, що призупинили свою дію рішення міської ради та 
виконавчого комітету з питань надання дозволів на розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на 
території Бурштинської міської ради на термін визначений в пункті даного 
рішення». 

  «за»             -  7 

«проти»       -  9 

«утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради:                                 

26 депутатів та міський голова. 

 Рішення № 04/77-19 вважається прийнятим «в цілому». 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. 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. Левицький І.Б.).(Проект №1642) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 16.07.2019  № 8) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 05/77-19 в цілому. 

              «за»          -  16 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/77 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

приватну власність (гр.гр. Рижко О.І.,Чорний В.М.,                                  
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Чміль О.М. ).(Проект №1643) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 16.07.2019  № 8) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 06/77-19 в цілому. 

              «за»          -  15 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/77 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 9. 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. Крутиголова Т.М.).(Проект №1644) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 16.07.2019  № 8) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 07/77-19 в цілому. 

              «за»          -  15 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/77 -19  в цілому (рішення додається). 

  

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у приватну власність ( гр.гр. Рижко О.І., Крижалка 

Л.А.).(Проект №1645) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 16.07.2019  № 8) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 08/77-19 в цілому. 
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              «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/77 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ:  

11. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  для будівництва індивідуального 

гаража, з передачею у власність (гр. Бердей В.І.).(Проект №1646) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 16.07.2019  № 8) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 09/77-19 в цілому. 

              «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 09/77 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ:  

12. 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. Тростянецька С.В.).(Проект 

№1647) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 16.07.2019  № 8) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 10/77-19 в цілому. 

              «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/77 -19  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 13. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

приватну власність із земель запасу міської ради (гр. Косенко П.В.). 

(Проект №1648) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 16.07.2019  № 8) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 11/77-19 в цілому. 

              «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11/77 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

приватну власність ( гр. Марусячин О.О.). (Проект №1649) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 16.07.2019  № 8) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 12/77-19 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12/77 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

приватну власність ( гр. Тиха Д.А.).(Проект №1650) 
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ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 16.07.2019  № 8) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 13/77-19 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 13/77 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок  в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів 

з передачею у приватну власність (гр. гр. Бойчук Б.В., Клюба М.Ф., 

Якимів В.В., Мельник В.М.). (Проект №1651) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 16.07.2019  № 8) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 14/77-19 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/77 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі з послідуючим укладанням договору оренди землі 

(приватний підприємець Пікула Б.Б.).(Проект №1652) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 16.07.2019  № 8) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 15/77-19 в цілому. 

              «за»          -  17 
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«проти»    -  0 

«утрим.»   -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/77 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування торгового 

магазинуз послідуючим укладанням договору оренди (приватний 

підприємець Головінський Р.Б.).(Проект №1653) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 16.07.2019  № 8) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 16/77-19 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 16/77 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 19.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із земель для 

ведення особистого селянського господарства у землі для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (гр. 

Мачинський В.І.). (Проект №1654) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 16.07.2019  № 8) про підтримку 

проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

В.Є.Василик, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь у обговоренні. 

 

 Голосували про прийняття рішення № 17/77-19 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 17/77 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність із земель запасу міської ради (гр. 

Школяр Ю.Є.). (Проект №1655) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 16.07.2019  № 8) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 18/77-19 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/77 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність із земель запасу 

міської ради (гр. Іванюк М.А.). (Проект №1656) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією до 

проекту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 16.07.2019  № 8) про підтримку проекту 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Л.Р.Івасюк, 

депутат міської 

ради 

Про необхідність розгляду даного проекту на 

спільному засіданні трьох депутатських комісій. 

 В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

 Про роботу комісії з  виїздом на місце. 

 Т.М.Тимошик, 

депутат міської 

ради 

Взяла участь в обговоренні. 

 В.О.Лукаш, 

мешканець 

міста 

Взяв участь в обговоренні. 

 Голосували про прийняття рішення по проекту № 1656 в цілому. 
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             «за»          -  7 

«проти»    -  1 

  «утрим.»   -  11 

(Результати поіменного голосування додаються). 

  Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 

депутатів та міський голова. 

 

СЛУХАЛИ: 22.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства  

з передачею у власність  ( гр. Коваль О.Б.).(Проект №1657) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією до 

проекту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 16.07.2019  № 8) про підтримку проекту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 19/77-19 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 19/77 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) межземельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у власність (гр. Коваль О.Б.). (Проект №1658) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією до 

проекту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 16.07.2019  № 8) про підтримку проекту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 20/77-19 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 20/77 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 24.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості) для ведення садівництва (гр. Ковальчук О.В.). 

(Проект №1659) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією 

до проекту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 16.07.2019  № 8) про підтримку 

проекту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 21/77-19 в цілому. 

              «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 21/77 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 25.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для обслуговування об’єкту торгівлі із 

послідуючим укладанням договору оренди (приватний підприємець 

Савків С.В.). (Проект №1660) 

ДОПОВІДАВ: В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно – 

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проектом рішення, рекомендацією до 

проекту рішення комісії земельної та з питань екології 

(протокол від 16.07.2019  № 8) про підтримку проекту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 22/77-19 в цілому. 

              «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 22/77 -19  в цілому (рішення додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 26. Відповіді на депутатські запити.  

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.В.Прокопів, 

депутат міської 

ради 

Про відсутність відповіді на депутатський 

запит щодо тарифів на теплову енергію. 
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 Р.О.Джура, 

міський голова 

Про надання запиту у КП «Житловик» та ДТЕК 

Бурштинська ТЕС. Про відповідь тільки від КП 

«Житловик». 

 М.Я.Михайлишин, 

головний  

спеціаліст 

юридичного 

відділу 

 

Про терміни встановлені для надання  

 І.В.Прокопів, 

депутат міської 

ради 

Про відсутність відповіді на депутатський 

запит щодо ремонту містка по вул.Проектна. 

 Б.Б.Рибчук, 

секретар 

міської ради 

 

Про повноваження секретаря міської ради. 

 Р.О.Джура, 

міський голова 

Надала доручення М.Я.Михайлишин, 

головному  

спеціалісту  юридичного відділу, надати 

проміжні відповіді на депутатські запити. 

 

 І.В.Прокопів, 

депутат міської 

ради 

Про необхідність надання проміжної відповіді. 

 І.О.Дулик, депутат 

міської ради 

 Про відсутність відповіді на депутатський 

запит від 25.06.2019. 

Про втручання міського голови у виборчий 

процес. 

 Р.О.Джура, 

міський голова 

Про можливість подати у суд за наклеп щодо 

втручання міського голови у виборчий процес. 

 І.О.Дулик, депутат 

міської ради 

Про використання офіційного сайту  міської 

ради для запрошення на свято Івана Купала від 

кандидата у депутати Верховної Ради України 

І.П.Фріса. 

 О.Я.Александрів, 

начальник 

організаційного 

віділу 

Про подачу інформації від голови молодіжної 

ради. 

 Т.М.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Про оголошення щодо зустрічі із кандидатом у 

депутати Верховної Ради України А.С.Іваськівим. 

 Р.О.Джура, 

міський голова 

Про зустрічі із кандидатми у депутати 

Верховної Ради України. 

 М.Я.Михайлишин, 

головний  

спеціаліст 

юридичного 

Про відповідь надану депутату міської ради 

І.О.Дулику по його депутатському запиту.  
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відділу 

 

СЛУХАЛИ: 27.Депутатські запити. (Не було). 

СЛУХАЛИ: 28.Різне.  

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.В.Прокопів, 

депутат міської 

ради 

Про результати голосування по проекту                       

№ 1641 та пропозиції комісії з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального 

господарства. 

 

Р.О.Джура, 

міський голова 

Про роботу міської ради. 

 Про результати виборів до Верховної Ради 

України. 

 Про відмову брати участь у виборах на посаду 

голови Бурштинської ОТГ. 

 Б.Б.Рибчук, 

секретар 

міської ради 

 

Про протоколи засідань комісій з питань 

будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура  


