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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

вісімдесят друга сесії міської ради сьомого скликання 

Від  25 жовтня  2019 року м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 12:00 

Всього обрано депутатів - 26 

Присутні на сесії: 

–       20 депутатів міської ради (список додається). 

Відсутні на сесії: 6 депутатів міської ради (І.Дашевич, І.Карвацький, А.Крижалка, 

Л.Петровська,  Б.Рибчук, Л.Івасюк). 

 

СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря засідання 82 сесії. 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура,  міський 

голова. 

Обрати секретарем 82 сесії М. Шкарповича – 

депутата міської ради. 

 

 Голосували про обрання секретаря засідання   82 сесії. 

        «за»        -  17 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     - 0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем засідання 82 сесії депутата міської ради  

М. Шкарповича. 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії  82 сесії. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура,   

міський голова. 

Доповнити персональний склад лічильної комісії: 

А.Федорняк – депутат міської ради. 

Т. Попика - депутат міської ради. 

 Голосували про зміни в  складі лічильної комісії  82 сесії. 

      «за»         -  17 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Ввести в склад лічильної комісії 82 сесії депутатів міської ради 
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А.Федорняк., Т.Попика. 

СЛУХАЛИ:  Про порядок денний 82 сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, 

міський 

голова. 

Ознайомила з проєктом порядку денного 82 сесії 

Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

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

(Проєкт№1736) 

     Доповідач:О.Петровська– начальник   фінансового 

відділу. 

2. Про безоплатну передачу інших необоротних 

матеріальних активів на баланс Бурштинського НВК.   

(Проєкт  №1730) 

3. Про безоплатну передачу інших необоротних 

матеріальних активів на баланс КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня».  (Проєкт  №1731) 

4. Про безоплатну передачу інших необоротних 

матеріальних активів на баланс КП «Житловик». 

(Проєкт  №1732) 

5. Про безоплатну передачу інших необоротних 

матеріальних активів на баланс Відділу 

культури,туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської 

міської ради. (Проєкт  №1733) 

   Доповідач:Л.Мовчан – головний спеціаліст 

бухгалтерської служби. 

6. Про підписання Угоди про партнерську співпрацю 

між містом Бурштин (Україна) та гміною Барцін 

(Польща). (Проєкт №1759). 

       Доповідач:Я.Штогрин – головний спеціаліст з   

міжнародної співпраці та    інвестиційної діяльності. 

7.  Про затвердження Переліку адміністративних  

послуг, які надаються через відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» Бурштинської міської 

ради у новій редакції. (Проєкт№1734) 

         Доповідач:І.Кунів- Начальник відділу «ЦНАП». 

8.     Про затвердження  положення цільової програми 

«Громадський бюджет (бюджет участі) міста 

Бурштин та с. Вигівка».(Проєкт №1688) 

        Доповідач:І.Прокопів – депутат міської ради. 

9.   Про втрату чинності пункту 1 рішення міської ради 

від 31.07.2018 № 13/57-18 «Про встановлення 

тарифів на послуги з централізованого холодного 

водопостачання та водовідведення шляхом 

коригування статей витрат, по яких відбулися цінові 

зміни».  (Проєкт№1725)  

         Доповідач:І.Бандура -  завідувач сектору ЖКГ і 

обліку комунального майна. 

10.  Про внесення змін в «Комплексну програму 

профілактики злочинності на 2019-2021 роки» 

затверджену рішенням міської ради від 20.12.2018 

року № 12/65-18 « Про затвердження  комплексної 
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програми профілактики злочинності на 2019-2021 

роки». (Проєкт№1735)                                                                       

      Доповідач:В.Гулик -  перший заступник міського 

голови. 

11. Про внесення змін в додаток до рішення міської ради 

від 31.05.2016 року № 07/12-16 «Про затвердження 

структури і штатної чисельності Бурштинської 

міської ради та її виконавчих органів». ( Проєкт 

№1729) 

      Доповідач:І.Фітак – начальник сектору кадрової 

служби. 

12. Про внесення змін в штат  структури відділу 

соціального захисту населення Бурштинської міської 

ради. (Проєкт №1728) 

   Доповідач:С.Коцур – начальник відділу соціального 

захисту населення. 

13. Про внесення змін до «Плану природоохоронних 

заходів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській 

раді  на 2019 рік». (Проєкт  №1758) 

        Доповідач: В. Копаниця - начальник земельно-

екологічного відділу. 

                                      Земельні  питання 

14. Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель  і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у власність із земель запасу 

міської ради (гр. Прокопів А.М.). (Проєкт  №1739) 

15. 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. Козар А.О.). (Проєкт  №1740) 

16. 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. Полоцька М.Д.). (Проєкт  №1741) 

17. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства  з передачею у власність ( гр.гр. 

Полозяк Б.І.,Костів М.С.,Беленчук М.М.) (Проєкт  

№1742) 

18. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування 

жилих будинків, господарських будівель та споруд 
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(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр.гр. 

Полозяк Б.І.,Костів М.С.) (Проєкт  №1743) 

19. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення садівництва  з передачею у 

власність ( гр. Лябига Г.В.) (Проєкт  №1744) 

20. Про надання дозволу Релігійній громаді (Парафія) 

Верховних Апостолів Петра і Павла Української 

Греко-Католицької Церкви с. Вигівка на 

виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних 

організацій, з передачею у постійне користування 

(Проєкт  №1745) 

21. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення садівництва  з передачею у 

власність ( гр. Костів К.М.) (Проєкт  №1746) 

22. Про заключення договору оренди земельної ділянки 

в м. Бурштин, по вул. С.Стрільців,21 В (ПП Пікула 

Б.Б.) (Проєкт  №1747) 

23. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення садівництва  з передачею у 

власність ( гр. Турчин В.І.) (Проєкт  №1748) 

24. 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. Бабій С.В.) 

(Проєкт  №1749) 

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки для будівництва 

індивідуального гаража з передачею  у приватну 

власність (гр. Паулюсь Л.М.) (Проєкт  №1750) 

26. 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. Сенчишин Л.Г.) (Проєкт  

№1751) 

27. 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 спільну сумісну власність (гр.гр 

Турчин В.І., Турчин Р.В.) (Проєкт  №1752) 



5 

 

28. Про надання дозволу виконавчому комітету 

Бурштинської міської ради на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки в м. Бурштин по вул. О.Басараб 

б/н, кадастровий номер 2621210300:01:001:0715 

(Проєкт  №1753) 

29. Про затвердження  технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

обслуговування торгового магазину у зв’язку зі 

зміною конфігурації земельної ділянки та уточнення 

адресної частини з вул. В.Стуса на вул. Калуська,6 

Є.( ПП Савків С.В.) (Проєкт  №1754) 

30. 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. Проць 

В.Б.) (Проєкт  №1755) 

31. 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. 

Фурман Г.С.) (Проєкт  №1756) 

32. 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. 

Воробчак М.П.) (Проєкт  №1757) 

      Доповідач: В.Копаниця - начальник    земельно-

екологічного відділу 

33. Відповіді на депутатські запити. 

34. Депутатські запити. 

35. Різне. 

 

 Голосували про порядок денний 82 сесії за основу. 

«за»          -  17 

   «проти»       -  0 

                                          «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура,  

міський 

голова 

Яка запропонувала проєкти № 1729, 1728 зняти з 

обговорення. 
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ВИСТУПИЛИ: О.Т.Драбчук, 

депутат 

міської ради 

Запропонував внести в порядок денний проєкт №1656 

пунктом 31 відповідно до доповідної записки начальника 

земельно-екологічного відділу (доповідна записка 

додається)., пунктом 32 відповідно до рішення комісії 

земельної та з питень екології проект №1480. 

 Голосували про внесення змін у порядок денний 82 сесії. 

     «за»         -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни у порядок денний 82 сесії. 

1. Проєкти № 1729, 1728 зняти з обговорення. 

2. Внести в порядок денний проєкт №1656 пунктом 31 відповідно до 

доповідної записки начальника земельно-екологічного відділу 

(доповідна записка додається)., пунктом 32 відповідно до рішення 

комісії земельної та з питень екології проект №1480. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура, 

міський 

голова. 

Затвердити порядок денний 82 сесії Бурштинської міської 

ради сьомого скликаннявцілому. 

 Голосували про порядок денний 82 сесіїв цілому. 

                «за»       -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний 82 сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання: 

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік (Проєкт№1736) 

Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

2. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів 

на баланс Бурштинського НВК   (Проєкт  №1730) 

3. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів 

на баланс КО «Бурштинська центральна міська лікарня»  (Проєкт  

№1731) 

4. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів 

на баланс КП «Житловик» (Проєкт  №1732) 

5. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів 
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на баланс Відділу культури,туризму і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської міської ради (Проєкт  №1733) 

    Доповідач: Л.Мовчан – головний спеціаліст бухгалтерської служби 

6. Про підписання Угоди про партнерську співпрацю між містом 

Бурштин (Україна) та гміною Барцін (Польща) (Проєкт №1759). 

      Доповідач: Я.Штогрин – головний спеціаліст з міжнародної 

співпраці та    інвестиційної діяльності 

7.  Про затвердження Переліку адміністративних  послуг, які 

надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

Бурштинської міської ради у новій редакції (Проєкт№1734) 

       Доповідач: І.Кунів - Начальник відділу «ЦНАП»   

8.     Про затвердження  положення цільової програми «Громадський 

бюджет (бюджет участі) міста Бурштин та с.  Вигівка».(Проєкт 

№1688) 

        Доповідач: І.Прокопів – депутат міської ради 

9.   Про втрату чинності пункту 1 рішення міської ради від 31.07.2018 

№ 13/57-18 «Про встановлення тарифів на послуги з 

централізованого холодного водопостачання та водовідведення 

шляхом коригування статей витрат, по яких відбулися цінові зміни»  

(Проєкт№1725)  

Доповідач: І. Бандура -  завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального 

майна 

10.  Про внесення змін в «Комплексну програму профілактики 

злочинності на 2019-2021 роки» затверджену рішенням міської ради 

від 20.12.2018 року № 12/65-18 « Про затвердження  комплексної 

програми профілактики злочинності на 2019-2021 роки»   

(Проєкт№1735)                                                                       

               Доповідач: В.Гулик -  перший заступник міського голови 

11. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з 

місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища 

по Бурштинській міській раді  на 2019 рік» (Проєкт  №1758) 

Доповідач: В. Копаниця - начальник земельно-екологічного відділу 

                                  Земельні  питання 

12. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель  і споруд (присадибна 

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

Прокопів А.М.) (Проєкт  №1739) 

13. 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. Козар А.О.) (Проєкт  №1740) 

14. 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. Полоцька М.Д.) (Проєкт  №1741) 

15. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок  в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства  з передачею у власність ( гр.гр. Полозяк 

Б.І.,Костів М.С.,Беленчук М.М.) (Проєкт  №1742) 
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16. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у власність (гр.гр. Полозяк Б.І.,Костів М.С.) 

(Проєкт  №1743) 

17. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення садівництва  з 

передачею у власність ( гр. Лябига Г.В.) (Проєкт  №1744) 

18. Про надання дозволу Релігійній громаді (Парафія) Верховних 

Апостолів Петра і Павла Української Греко-Католицької Церкви с. 

Вигівка на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій, з передачею у постійне 

користування (Проєкт  №1745) 

19. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення садівництва  з 

передачею у власність ( гр. Костів К.М.) (Проєкт  №1746) 

20. Про заключення договору оренди земельної ділянки в м. Бурштин, 

по вул. С.Стрільців,21 В (ПП Пікула Б.Б.) (Проєкт  №1747) 

21. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення садівництва  з 

передачею у власність ( гр. Турчин В.І.) (Проєкт  №1748) 

22. 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. Бабій С.В.) (Проєкт  №1749) 

23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею  у 

приватну власність (гр. Паулюсь Л.М.) (Проєкт  №1750) 

24. 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. Сенчишин Л.Г.) (Проєкт  

№1751) 

25. 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 спільну сумісну власність (гр.гр Турчин В.І., 

Турчин Р.В.) (Проєкт  №1752) 

26. Про надання дозволу виконавчому комітету Бурштинської міської 

ради на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки в м. Бурштин по вул. О.Басараб б/н, 

кадастровий номер 2621210300:01:001:0715 (Проєкт  №1753) 

27. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для обслуговування торгового магазину у зв’язку зі 
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зміною конфігурації земельної ділянки та уточнення адресної 

частини з вул. В.Стуса на вул. Калуська,6 Є.( ПП Савків С.В.) 

(Проєкт  №1754) 

28. 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. Проць В.Б.) (Проєкт  

№1755) 

29. 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. Фурман Г.С.) (Проєкт  

№1756) 

30. 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. Воробчак М.П.) (Проєкт  

№1757) 

31. 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.) (Проєкт  №1656) 

32. Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка 

пропонується для продажу на земельних торгах (аукціоні) на умовах 

оренди по вул. Калуська. (Проєкт  №1480) 

Доповідач: В. Копаниця - начальник земельно-екологічного відділу  

33. Відповіді на депутатські запити. 

34. Депутатські запити. 

35. Різне. 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік. (Проєкт№1736) 

ДОПОВІДАВ: 

 

О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу. 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендаціями постійної 

депутатської комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку (протокол від 02.10.2019 р. №23, 

протокол від 17.10.2019 р. №24) про підтримку проєкту 

рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 01/82-19 в за основу 

               «за»      -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення 01/82-19 за основу 
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 Голосували про проект  рішення № 01/82-19 зі змінами. 

                   «за»    -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни: 

1. Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету міста на суму 

500000,00грн., а саме: 

Код Назва податку                                                            (+/-) 

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника 

податку у вигляді зар. плати 

+423,200 

14021900 Пальне +20,000 

14031900 Пальне +50,000 

21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 

порушення законодавства у сфері виробництва та 

обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  

+6,800 

 ВСЬОГО 500,000 

 2.Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 500000,00грн. та 

спрямувати її: 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

  Міська рада   

0122010 

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню(оплата праці з 

нарахуваннями) 200000,00 

0116020 

Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги (Програма 

фінансової підтримки комунального 

підприємства «Житловик» на 2018-

2020роки) 300000,00 

3.Внести зміни в рішення міської ради від 29 травня 2019 року №06/74-19 

«Про внесення змін до бюджету міста Бурштин на 2019 рік» в п.8: 

«Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по 

вул.Коновальця в м.Бурштин Івано-Франківської області 298000,00грн.» 

замінити на: 

 « Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 
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забруднення по вул. Незалежності в м. Бурштин Івано-Франківської 

області – 228000,00гривень”; 

 “Заходи з озеленення на території дитячої музичної школи в м. 

Бурштин Івано-Франківської області” – 70000,00 гривень”. 

4.Відповідно до звернень розпорядників коштів  здійснити перерозподіл 

коштів та внести наступні зміни до бюджету: 

№ 

КПКВК

МБ 

Назва розпорядників 

коштів, коду 

класифікації 

Загальний  

фонд 

сума,грн. 

Спеціальний 

 фонд сума, 

грн. 

   Міська рада    

 

0110150 

Організаційне, 

інформаційно-

аналітичне та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

діяльності обласної 

ради, районної ради, 

районної у місті ради (у 

разі її створення), 

міської, селищної, 

сільської рад(оплата 

праці з нарахуваннями) +855000,00 

 

 

0110180 

«Інша діяльність у 

сфері державного 

управління» 

(Програми 

фінансового 

забезпечення апарату 

управління 

Бурштинської міської 

ради Івано – 

Франківської області 

на 2019-2020 роки) -121624,00 

 

 

0113133 

«Інші заходи та 

заклади молодіжної 

політики»   (Міська 

цільова соціальна 

програма "Молодь 

Бурштина" на 2017-

2020рр.) -16000,00 

 

 

0113140 

“Оздоровлення та 

відпочинок дітей 

(крім заходів з 

оздоровлення дітей, 

що здійснюються за 

рахунок коштів на 

оздоровлення 

громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи)»( Міська -5253,00 
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цільова соціальна 

програма 

"Оздоровлення і 

відпочинок дітей та 

учнівської молоді 

м.Бурштин та 

с.Вигвка на 2018-

2021 рр.) 

 

0113242 

«Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального 

забезпечення»( 

Програма 

соціального захисту і 

підтримки дітей-

сиріт та дітей , 

позбавлених 

батьківського 

піклування , захисту 

їх житлових прав , 

попередження 

дитячої 

бездоглядності  та 

безпритульності на 

2016-2020рр.) -33500,00 

 

 

0115011 

Проведення 

навчально-

тренувальних зборів і 

змагань з 

олімпійських видів 

спорту (Міська 

цільова соціальна 

програма розвитку 

фізичної культури і 

спорту м.Бурштин та 

с.Вигівка на 2018-

2021рр.) -760,00 

 

 

0116015 

«Забезпечення 

надійної та 

безперебійної 

експлуатації ліфтів» -85115,90 

-17255,60 

 

0116030 

«Організація 

благоустрою 

населених пунктів» -130000,00 

 

 

0116030 

«Організація 

благоустрою 

населених пунктів» 

(Програма 

благоустрою та 

розвитку 

комунального 420000,00 
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господарства міста на 

2017-2019 р) 

 

0117350 

«Розроблення схем 

планування та 

забудови територій 

(містобудівної 

документації)»( 

Програма 

розроблення(оновлен

ня) містобудівної 

документації 

території м.Бурштин 

на 2018-2020рр.-

15000.00грн., 

Програма 

містобудівного 

кадастру та 

створення служби 

містобудівного 

кадастру на 2015-

2019рр.-12.00грн.) -15012,00 

 

 

0117461 

Утримання та 

розвиток 

автомобільних доріг 

та дорожньої 

інфраструктури за 

рахунок коштів 

місцевого бюджету -40000,00 

 

 

0117610 

«Сприяння розвитку 

малого та середнього 

підприємництва» 

(Програма розвитку 

малого і середнього 

підприємництва у 

місті Бурштин на 

2018-2020 роки) -5000,00 

 

 

0118230 

«Інші заходи 

громадського 

порядку та безпеки» 

по міській програмі 

«Безпечне місто на 

2017-2019 роки» -5221,00 

 

 

-49456,00 

 

0117693 

«Інші заходи, 

пов`язані з 

економічною 

діяльністю»(Програм

а залучення 

інвестицій в 

економіку 

м.Бурштина на 2018-

2020 рр.) 

 

-748000,00 
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0118220 

«Заходи та роботи з 

мобілізаційної 

підготовки місцевого 

значення» «Програма 

фінансування 

мобілізаційних 

заходів населення та 

заходів з 

територіальної 

оборони на 2019-2020 

роки» -59325,00 

 

 

 

Відділ освіти та 

науки 

 

 

 

0611010 

Надання дошкільної 

освіти(оплата праці з 

нарахуваннями+2034

73,34,продукти 

харчування+35000,00

) +238473,34 

 

 

0611020 

Надання загальної 

середньої освіти 

загальноосвітніми 

навчальними 

закладами ( в т. ч. 

школою-дитячим 

садком, інтернатом 

при школі), 

спеціалізованими 

школами, ліцеями, 

гімназіями, 

колегіумами(продукт

и харчування) -35000,00 

 

 

 

Відділ соціального 

захисту населення 

 

 

 

0813011 

Надання пільг на 

оплату житлово-

комунальних послуг 

окремим категоріям 

громадян відповідно 

до законодавства +100000,0 

 

 

0813012 

Надання субсидій 

населенню для 

відшкодування 

витрат на оплату 

житлово-

комунальних послуг -100000,0 

 

 

0810160 

Керівництво і 

управління у 

відповідній сфері у 

містах (місті Києві), 

селищах, селах, +149522,93 
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об`єднаних 

територіальних 

громадах 

 

0813032 

Надання пільг 

окремим категоріям 

громадян з оплати 

послуг зв`язку -21000,00 

 

 

0813033 

Компенсаційні 

виплати на пільговий 

проїзд автомобільним 

транспортом 

окремим категоріям 

громадян -10000,00 

 

 

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 -4718,69 

 

 

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 -6911,00 

 

 

0813242 

Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального 

забезпечення -253844,08 

 

 

 

Відділ культури  

 

 

 

1010160 

Керівництво і 

управління у 

відповідній сфері у 

містах (місті Києві), 

селищах, селах, 

об`єднаних 

територіальних 

громадах -1371,00 

-1800,00 
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1011100 

Надання спеціальної 

освіти школами 

естетичного 

виховання 

(музичними, 

художніми, 

хореографічними, 

театральними, 

хоровими, 

мистецькими) +3700,00 

 

 
1014030 

Забезпечення 

діяльності бібліотек +3171,00 

  

 

1014040 

Забезпечення 

діяльності музеїв i 

виставок +1218,00 

 

 

1014060 

Забезпечення 

діяльності палаців i 

будинків культури, 

клубів, центрів 

дозвілля та iнших 

клубних закладів -1200,00 

  

 

1014081 

Забезпечення 

діяльності інших 

закладів в галузі 

культури і мистецтва -1218,00 

  

 

1017622 

Реалізація програм і 

заходів в галузі 

туризму та курортів -2500,00 

  

 

 

Разом +816511,60 -816511,60 

При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в 

сумі 816511,60грн. 

5.Відповідно до змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого 

фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській 

міській раді  на 2019 рік» внести наступні зміни до бюджету : 

Зменшити призначення по міській раді за 

КПКВКМБ0118340«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» 

на суму 70000,00грн. та відповідно збільшити по відділу культури за 

КПКВКМБ1018340«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» 

+70000,00грн. 

6.Внести зміни в рішення міської ради: 

6.1. Від 25.09.2019 №02/79-19 «Про внесення змін до бюджету міста 

Бурштин на 2019 рік» в п.6,пп.9 : слова «виготовлення технічної 

документації -180000,00грн.» замінити на «виготовлення технічної 

документації -23000,00грн., проведення оцінки майна 157000,00грн.» . 

6.2.Від 25.04.2019 №01/72-19 «Про внесення змін до бюджету міста 

Бурштин на 2019 рік» в п.4: слова «виготовлення ПКД на капітальний 

ремонт приміщення ДНЗ№1» замінити на «аварійні роботи по поточному 

ремонту ДНЗ №1». 

 Голосували про прийняття рішення № 01/82-19 в цілому. 



17 

 

                 «за»        -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/82-19 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 2. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів 

на баланс Бурштинського НВК.  (Проєкт №1730) 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Федунків – 

головний 

бухгалтер 

бухгалтерської 

служби 

Ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями 

постійної депутатської комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 22.10.2019 № 25), та 

комісією з будівництва, архітектури та ЖКГ (протокол від 

17.10.2019 №12) про підтримку проєкту рішення комісіями. 

 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 02/82 -19 в цілому. 

     «за»        -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 02/82-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 3. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів 

на баланс КО «Бурштинська центральна міська лікарня».  (Проєкт  

№1731) 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Федунків – 

головний 

бухгалтер 

бухгалтерської 

служби 

Ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями 

постійної депутатської комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 22.10.2019 № 

25), та комісією з будівництва, архітектури та ЖКГ 

(протокол від 17.10.2019 №12) про підтримку проєкту 

рішення комісіями. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 03/82 -19 в цілому. 

     «за»        -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 03/82-19 прийняти в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 4. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів 

на баланс КП «Житловик». (Проєкт  №1732) 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Федунків – 

головний 

бухгалтер 

бухгалтерської 

служби 

Ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями 

постійної депутатської комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 22.10.2019 № 

25), та комісією з будівництва, архітектури та ЖКГ 

(протокол від 17.10.2019 №12) про підтримку проєкту 

рішення комісіями. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 04/82 -19 в цілому. 

     «за»        -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 5. Про безоплатну передачу інших необоротних матеріальних активів 

на баланс Відділу культури,туризму і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської міської ради. (Проєкт  №1733) 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Федунків – 

головний бухгалтер 

бухгалтерської 

служби 

Ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями 

постійної депутатської комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 22.10.2019 № 

25), та комісією з будівництва, архітектури та ЖКГ 

(протокол від 17.10.2019 №12) про підтримку 

проєкту рішення комісіями. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 05/82 -19 в цілому. 

     «за»       -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 05/82-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 6. Про підписання Угоди про партнерську співпрацю між містом 

Бурштин (Україна) та гміною Барцін (Польща). (Проєкт №1759) 

ДОПОВІДАВ: 

 

Я.Штогрин – 

головний спеціаліст 

з міжнародної 

співпраці та    

інвестиційної 

діяльності 

Ознайомила з проектом рішення. 
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ВИСТУПИВ: Р.Джура, міський 

голова. 

Взяла участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: Т.Сенчина депутат 

міської ради. 

Взяла участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: І.Дулик, депутат 

міської ради. 

Взяв участь в обговоренні. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 06/82 -19 в цілому. 

     «за»        -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 06/82-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження Переліку адміністративних  послуг, які 

надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

Бурштинської міської ради у новій редакції. (Проєкт№1734) 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Кунів - начальник 

відділу «ЦНАП».   

Ознайомила з проектом рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 07/82 -19 в цілому. 

       «за»      -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 07/82-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження  положення цільової програми «Громадський 

бюджет (бюджет участі) міста Бурштин та с. Вигівка».(Проєкт 

№1688) 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Прокопів – 

депутат міської 

ради. 

 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями комісії 

з питань бюджету та економічного розвитку (протокол від 

22.10.2019 № 25), рекомендаціями комісії з питань 

будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства (протокол від 17.10.2019 №12), 

рекомендації комісії з питань законності та етики 

(протокол від 07.09.2019 №45). 

ВИСТУПИВ: Л.Горват – депутат 

міської ради.  

Брав участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: В.Рик - депутат 

міської ради. 

Брав участь в обговоренні. 
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ВИСТУПИВ: Т.Сенчина - депутат 

міської ради. 

Брала участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: І.Дулик - депутат 

міської ради. 

Брав участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: О.Драбчук - депутат 

міської ради. 

Брав участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: Р.Джура – міський 

голова. 

Брала участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: І.Прокопів - депутат 

міської ради. 

Брав участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: І.Мазур - депутат 

міської ради. 

Брала участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: В.Рик - депутат 

міської ради. 

Брав участь в обговоренні. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 1688 в цілому. 

      «за»       -  11 

«проти»     -  5 

«утрим.»   -  5 

(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. 

ВИСТУПИВ: Р.Джура – міський 

голова. 

Надала слово заступнику військового комісіра 

Фрику В.С 

ВИСТУПИВ: В.Фрик -заступник 

військового 

комісіра.  

Вручив повістку депутату міської ради сьомого 

скликання А.Федорняку. 

СЛУХАЛИ: 9. Про втрату чинності пункту 1 рішення міської ради від 31.07.2018 

№ 13/57-18 «Про встановлення тарифів на послуги з 

централізованого холодного водопостачання та водовідведення 

шляхом коригування статей витрат, по яких відбулися цінові зміни».  

(Проєкт№1725) 

ДОПОВІДАВ: 

 

І. Бандура -  

завідувач сектору 

ЖКГ і обліку 

комунального 

майна. 

Ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями 

бюджету та економічного розвитку(протокол від 

22.10.2019 №25)., будівництва, архітектури та ЖКГ 

(протокол від17.10.2019 №12) про підтримку проекту 

рішення. 
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 Голосували про прийняття проєкту рішення № 08/82 -19 в цілому. 

     «за»         -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 08/82-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 10. Про внесення змін в «Комплексну програму профілактики 

злочинності на 2019-2021 роки» затверджену рішенням міської ради 

від 20.12.2018 року № 12/65-18 « Про затвердження  комплексної 

програми профілактики злочинності на 2019-2021 роки».  

(Проєкт№1735)                                                                       

ДОПОВІДАВ: 

 

Л.Горват – депутат 

міської ради 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії законності та етики (протокол від 22.10.2019 

№47), бюджету та економічного розвитку (протокол 

від 22.10.2019 №25). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 09/82 -19 в цілому. 

     «за»        -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 09/82-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 11. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого 

фонду охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді  на 2019 рік». (Проєкт  №1758) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії бюджетної та економічного розвитку (протокол 

від 22.10.2019 №25), (протоколом спільної комісії від 

27.09.2019 №14) про підтримку проекта.  

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 10/82 -19 за основу. 

   «за»         -  20 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 10/82-19 прийняти за основу 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 10/82 -19 за зміни до 
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проекту. 

  «за»        -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни в додаток №1 

Пункт 2 Заходи з озеленення  

зняти кошти: 

– сквер Небесної сотні  -150,0; 

Пункт 5 - Аварійна  заміна технологічного обладнання як такого що 

використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних 

системах: 

доповнити і направити: 

- обладнання компресора ВР-106 на фекально-очисних спорудах – 72,0 

Пункт 6 - Заміна каналізаційних мереж і споруд на них: 

доповнити і направити: 

-аварійна заміна напірного каналізаційного колектора по вулиці 

Сагайдачного – 172,0 

-аварійна заміна напірного каналізаційного колектора по вулиці Проектній -

198,8 

-аварійна заміна напірного каналізаційного колектора по вулиці О.Басараб - 

24, 

-аварійна заміна напірного каналізаційного колектора по вулиці Над 

Рудкою – 133,7 

-аварійна заміна напірного каналізаційного колектора по вулиці Полуботка 

– 115,6 

-вул. Коновальця,5 (заміна вводу) – 12,8 

-вул. Стуса,6 (заміна вводу) – 65,0 

-вул. Стуса,21 (заміна вводу) – 16,0 

 доповнити і направити: Пункт 12 Ліквідація лісових та степових пожеж і 

пожеж торфовищ та їх наслідків (субвенція 3 ДПРЧ м. Галич УДСНС 

України в Івано-Франківській області) – 150,0. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 10/82 -19 в цілому 

  «за»        -  20 
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«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 09/82-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 12. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель  і споруд (присадибна 

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

Прокопів А.М.). (Проєкт  №1739) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

15.10.2019 №10). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 11/82 -19 в цілому. 

      «за»       -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 11/82-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 13. 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. Козар А.О.). (Проєкт  №1740) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

15.10.2019 №10). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 12/82 -19 в цілому. 

    «за»        - 20 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 12/82-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 14. 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. Полоцька М.Д.). (Проєкт  №1741) 
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ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

15.10.2019 №10) 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 13/82 -19 в цілому. 

  «за»            -  20 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 13/82-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 15. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок  в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства  з передачею у власність ( гр.гр. Полозяк 

Б.І.,Костів М.С.,Беленчук М.М.). (Проєкт  №1742) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

15.10.2019 №10). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 14/82 -19 в цілому. 

   «за»         -  20 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 14/82-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 16. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у власність (гр.гр. Полозяк Б.І.,Костів М.С.). 

(Проєкт  №1743) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

15.10.2019 №10). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 15/82 -19 в цілому. 

       «за»      -  21 
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«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 15/82-19 прийняти 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 ведення садівництва  з 

передачею у власність ( гр. Лябига Г.В.). (Проєкт  №1744) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

15.10.2019 №10). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 16/82 -19 в цілому. 

      «за»      -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 16/82-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 18. Про надання дозволу Релігійній громаді (Парафія) Верховних 

Апостолів Петра і Павла Української Греко-Католицької Церкви с. 

Вигівка на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій, з передачею у постійне 

користування. (Проєкт  №1745) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

15.10.2019 №10). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 17/82 -19 в цілому. 

  «за»          -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 17/82-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 19. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
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ділянки в натурі (на місцевості) для ведення садівництва  з 

передачею у власність ( гр. Костів К.М.). (Проєкт  №1746) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями комісії 

земельної та з питень екології (протокол від 15.10.2019 

№10). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 18/82 -19 в цілому. 

      «за»      -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 18/82-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 20. Про заключення договору оренди земельної ділянки в м. Бурштин, 

по вул. С.Стрільців,21 В (ПП Пікула Б.Б.). (Проєкт  №1747) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічноговідділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями комісії 

земельної та з питень екології (протокол від 15.10.2019 

№10). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 19/82 -19 в цілому. 

     «за»       -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 19/82-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 21. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення садівництва  з 

передачею у власність ( гр. Турчин В.І.). (Проєкт  №1748) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

15.10.2019 №10). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 20/82 -19 в цілому. 

    «за»         -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 20/82-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 22. 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. Бабій С.В.). (Проєкт  №1749) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

15.10.2019 №10). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 21/82 -19 в цілому. 

        «за»    - 21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 21/82-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею  у 

приватну власність (гр. Паулюсь Л.М.). (Проєкт  №1750) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

15.10.2019 №10). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 22/82 -19 в цілому. 

     «за»       - 21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 22/82-19 прийняти 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 будівництва індивідуального 

гаража з передачею у власність (гр. Сенчишин Л.Г.). (Проєкт  

№1751) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

15.10.2019 №10). 
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 Голосували про прийняття проєкту рішення № 23/82 -19 в цілому. 

      «за»       -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 23/82-19 прийняти 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 будівництва індивідуального 

гаража з передачею у спільну сумісну власність (гр.гр Турчин В.І., 

Турчин Р.В.). (Проєкт  №1752) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

15.10.2019 №10). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 24/82 -19 в цілому. 

   «за»         -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 24/82-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 26. Про надання дозволу виконавчому комітету Бурштинської міської 

ради на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки в м. Бурштин по вул. О.Басараб б/н, 

кадастровий номер 2621210300:01:001:0715. (Проєкт  №1753) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

15.10.2019 №10). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 25/82 -19 в цілому. 

    «за»        -  20 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 25/82-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 27. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
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місцевості) для обслуговування торгового магазину у зв’язку зі 

зміною конфігурації земельної ділянки та уточнення адресної 

частини з вул. В.Стуса на вул. Калуська,6 Є.( ПП Савків С.В.). 

(Проєкт  №1754) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

15.10.2019 №10). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 26/82 -19 в цілому. 

      «за»       -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 26/82-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 28. 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. Проць В.Б.). (Проєкт  

№1755) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

15.10.2019 №10). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 27/82 -19 в цілому. 

       «за»      -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 27/82-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 29. 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. Фурман Г.С.). (Проєкт  

№1756) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

15.10.2019 №10). 
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відділу. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 28/82 -19 в цілому. 

    «за»        -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 28/82-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 30. 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. Воробчак М.П.). (Проєкт  

№1757) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

15.10.2019 №10). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 29/82 -19 в цілому. 

      «за»     -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 29/82-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 31. 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.). (Проєкт  №1656) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

комісії земельної та з питень екології (протокол від 

15.10.2019 №10). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 30/82 -19 в цілому. 

   «за»         -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 30/82-19 прийняти в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 32. Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка 

пропонується для продажу на земельних торгах (аукціоні) на умовах 

оренди по вул. Калуська. (Проєкт  №1480) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу. 

Ознайомив з проектом рішення. 

ВИСТУПИВ: І.Дулик – депутат 

міської ради. 

Брав участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: В.Копаниця - 

начальник 

земельно-

екологічного відділу 

Брав участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: Р.Джура – міський 

голова 

Брала участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: Т.Сенчина - депутат 

міської ради. 

Брала участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: Л.Горват- депутат 

міської ради. 

Брав участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: А.Федорняк - 

депутат міської 

ради. 

Брав участь в обговоренні. 

ВИСТУПИВ: І.Прокопів - депутат 

міської ради. 

Брав участь в обговоренні. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 31/82 -19 в цілому. 

    «за»        -  17 

«проти»     -  3 

«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 31/82-19 прийняти в цілому (рішення додається). 

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

 34. Депутатські запити. (Не було). 

 35. Різне. 

ВИСТУПИВ: І.Прокопів - 

депутат міської 

ради. 

Зазначив, що йому не було надано відповіді на 

депутатський запит щодо перерахунку тарифів на 

теплопостачання. 

ВИСТУПИВ: Т.Сенчина - 

депутат міської 

ради. 

Зачитала депутатське звернення від 25.10.2019 

№2693/02-20 щодо результатів державного 

фінансового аудиту міста Бурштина.  

ВИСТУПИВ: Т.Сенчина - Зачитала депутатське звернення від 25.10.2019 
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депутат міської 

ради. 

№2694/02-20 щодо Програми поводження з 

тваринами та регулювання чисельності 

безпритульних тварин на території Бурштинської 

міської ради на 2019-2021 роки. 

ВИСТУПИВ: Р.Джура- міський 

голова. 

Щодо початку опалювального сезону. 

Про вивіз сміття по місту. 

Щодо опалення в ДНЗ№2. 

Про ремонт ДНЗ №1. 

Про оптимізацію КО «Бурштинська центральна 

міська лікарня», дотацію лікарям. 

Зустріч міського голови з сільськими головами. 

Щодо формування майбутнього ОТГ. 

Про проведення житлово-комунальних робіт по 

місту. 

ВИСТУПИВ: О.Драбчук-депутат 

міської ради. 

Про зрізання дерева по вул.Шухевича. 

ВИСТУПИВ: Т.Сенчина - 

депутат міської 

ради. 

Щодо дороги по вул. Франка. 

ВИСТУПИВ: І.Прокопів – 

депутат міської 

ради. 

Щодо роботи робочої групи по тарифах. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура 


