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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

Вісімдесятої позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

Від  25 вересня  2019 року м. Бурштин 

Початок: 13:30 

Закінчення: 15:00 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       15 депутатів міської ради (список додається). 

Відсутні на сесії: 11 депутатів міської ради (І.Дашевич, Р.Дидик, І.Карвацький,  В.Котів, 

А.Крижалка, Л.Петровська,  І.Прокопів, Б.Рибчук, Т.Сенчина, К.Соронович, М.Тимошик). 

 

СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря засідання   80 позачергової сесії. 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура,  міський 

голова. 

Обрати секретарем позачергової 80-ї сесії 

М.Шкарповича – депутата міської ради; 

 

 Голосували про обрання секретаря засідання   80 позачергової сесії. 

       «за»        -  16 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем засідання 80 позачергової сесії депутата міської ради 

М. Шкарповича. 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії  80 позачергової сесії. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура,  міський 

голова 

Доповнити персональний склад лічильної комісії: 

1. Л.Івасюк – депутат міської ради; 

2. А.Федорняк – депутат міської ради. 

 Голосували про зміни в  склад лічильної комісії  80 позачергової сесії. 

          «за»        -  15 

   «проти»      -  1 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Ввести в склад лічильної комісії 80 позачергової сесії депутатів міської 
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ради: Л.Івасюк, А.Федорняк. 

СЛУХАЛИ:  Про порядок денний вісімдесятої позачергової сесії Бурштинської 

міської ради сьомого скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура,  

міський 

голова. 

Ознайомила з проєктом порядку денного вісімдесятої 

позачергової сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання: 

1. Про призупинення навчання у Вигівському навчально-

виховному комплексі на 2019-2020 навчальний рік. 

(Проєкт №1726) 

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

2. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Бурштин» Пушкар Галині Степанівні. (Проєкт №1727) 

Доповідач: Н.Кицела – заступник міського голови.  

3. Відповіді на депутатські запити. 

4. Депутатські запити. 

5. Різне. 

 Голосували про порядок денний 80 позачергової сесії за основу. 

«за»             -  16 

     «проти»       -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Л.Горват, 

депутат 

міської 

ради 

Внести в порядок денний проєкт рішення №1737 «Про 

затвердження складу тендерного комітету виконавчого 

органу Бурштинської міської ради у новій редакції» 

пунктом 3. 

 Голосували про  внесення в порядок денний 80 сесії проект 

рішення№1737 «Про затвердження складу тендерного комітету 

виконавчого органу Бурштинської міської ради у новій редакції» 

пунктом 3. 

    «за»       -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести в порядок денний 80 сесії проект рішення№1737 «Про 

затвердження складу тендерного комітету виконавчого органу 

Бурштинської міської ради у новій редакції» пунктом 3. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура,  

міський голова. 

Затвердити порядок денний вісімдесятої позачергової 

сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання в 

цілому. 

 Голосували про порядок денний 80 позачергової сесії в цілому. 

                   «за»      -  16 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний вісімдесятої позачергової сесії 

Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про призупинення навчання у Вигівському навчально-

виховному комплексі на 2019-2020 навчальний рік. (Проєкт №1726) 

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

2. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Бурштин» 

Пушкар Галині Степанівні. (Проєкт №1727) 

Доповідач: Н. Кицела – заступник міського голови.  

3. Про затвердження складу тендерного комітету виконавчого 

органу Бурштинської міської ради у новій редакції. (Проєкт №1737) 

Доповідач: М. Михайлишин – начальник юридичного відділу. 

4. Відповіді на депутатські запити. 

5. Депутатські запити. 

6. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про призупинення навчання у Вигівському навчально-

виховному комплексі на 2019-2020 навчальний рік. (Проєкт 

№1726) 

ДОПОВІДАВ: 

 

Н.Кицела,  

заступник 

міського 

голови. 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендаціями 

постійної депутатської комісії з питань гуманітарної 

політики (протокол від 19.09.2019  № 12) про підтримку 

проєкту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура,  

міський голова. 

Взяла участь в обговоренні. 

 Голосували про прийняття рішення № 01/80-19 в цілому. 

              «за»      -  16 
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«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/80 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 2. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Бурштин» 

Пушкар Галині Степанівні. (Проєкт №1727) 

ДОПОВІДАВ: 

 

Н.Кицела, 

заступник 

міського голови. 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендаціями 

постійної депутатської комісії з питань гуманітарної 

політики (протокол від 12.09.2019  № 12) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 02/80-19 в цілому. 

                 «за»     -  16 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/80 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження складу тендерного комітету виконавчого 

органу Бурштинської міської ради у новій редакції. (Проєкт 

№1737) 

ДОПОВІДАВ: 

 

         

М.Михайлишин, 

начальник 

юридичного 

відділу. 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендаціями 

постійної депутатської комісії з питань законності та 

етики (протокол від 23.09.2019 № 46) про підтримку 

проєкту рішення комісії. 

 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 03/80 -19 в цілому. 

      «за»       -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 03/80-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

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

 5. Депутатські запити. (Не було). 

 6. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура, 

міський голова 

Про відзначення 465-ї річниці міста Бурштин. 

Про проведення фестивалю «Бурштинове намисто». 
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Про роботу гуртків ПК «Прометей». 

Про селекторні наради з головоюІвано-Франківської 

ОДА.  

Про ремонт дороги Бурштин-Калуш. 

Про нараду в Івано-Франківській ОДА щодо виплати 

заробітної плати бюджетним установам. 

Про зустріч в Івано-Франківській міській раді з 

народними депутатами та міськими головами. 

Про новий адміністративний територіальний устрій 

Івано-Франківської області. 

Про звільнення людей з Бурштинської ТЕС. 

Про процес перетворення лікарні в комунальне не 

прибуткове підприємство. 

Щодо боргу КП «Житловик» по оплаті за 

електроенергію перед ТОВ «Прикарпатенерготрейд». 

Про заборгованість мешканців міста Бурштин по 

оплаті за спожиті  житлово-комунальні послуги перед 

КП «Житловик». 

Про проведення місцевих виборів в 2020 році. 

Про виконання КП «Житловик» робіт по місту. 

Про підготовку до опалювального сезону. 

Про відвідування Бурштинської дитячої музичної 

школи дітьми з навколишніх сіл. 

Про проведення 1 жовтня громадських слухань. 

Про роботу депутатського корпусу.  

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура  


