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      Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

дев’яностої  сесії міської ради сьомого скликання 

Від  26 лютого  2020 року        м. Бурштин 

 

Початок: 10:00 

Закінчення: 12:55 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       24 депутат міської ради (список додається); 

– представники підприємства, громадськості міста (список додається). 

Відсутні на сесії: 2 депутати міської ради (І.Дашевич, І.Карвацький). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії на 90 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, міський 

голова 

Доповнити персональний склад лічильної 

комісії: 

1. Л. Горват – депутат міської ради. 

 Голосували про зміни в склад лічильної комісії на 90 сесію. 

     «за»            -  22 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Ввести в склад лічильної комісії на 90 сесію депутата міської ради 

Л.Горвата. 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний дев’яностої  сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, 

міський 

голова 

Ознайомила з проєктом порядку денного дев’яностої  сесії 

Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 

рік. (Проєкт №1940) 

Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового 

відділу 

2. Про  затвердження розпоряджень міського 

голови «Про виділення коштів з Фонду міської 

ради на виконання депутатських повноважень» за 

2019 рік.(Проєкт №1942) 

 Доповідач: І.Федунків –  головний  
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бухгалтер 

3. Про погодження створення Бурштинської 

амбулаторії загальної практики-сімейної медицини  

як структурного підрозділу Комунального 

некомерційного підприємства  «Бурштинський 

міський центр первинної  медико-санітарної 

допомоги»  Бурштинської міської ради    Івано-

Франківської області. (Проєкт №1970) 

 Доповідач: О.Савчин  - головний лікар 

комунального некомерційного підприємства  

«Бурштинський міський центр первинної  медико-

санітарної допомоги»  Бурштинської міської ради    

Івано-Франківської області 

4. Про роботу комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку за 2019 рік. (Проєкт №1932) 

Доповідач: В.Рик – голова комісії 

5. Про роботу комісії з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального 

господарства за 2019 рік. (Проєкт №1933) 

Доповідач: Т.Попик – голова комісії 

6. Про роботу комісії з питань гуманітарної 

політики за 2019 рік. (Проєкт №1934) 

Доповідач: І.Мазур – голова комісії 

7. Про роботу комісії земельної та з питань 

екології за 2019 рік. (Проєкт №1935) 

Доповідач: О.Драбчук – заступник голови комісії 

8. Про роботу комісії з питань законності та 

етики за 2019 рік. (Проєкт №1936) 

Доповідач: Л.Горват – голова комісії 

9. Про виконання плану  роботи Бурштинської  

міської ради за 2019 рік. (Проєкт №1938) 

 Доповідач: Б.Рибчук – секретар міської ради 

10. Про внесення змін до Положення щодо 

проведення допорогових закупівель в новій 

редакції, затвердженого рішенням міської ради від 

25.06.2019                                          № 05/76-

19.(Проєкт №1937) 

Доповідач: М.Назар – начальник відділу економіки 

і промисловості 

11. Про звіт щодо виконання Програми розвитку 

освіти міста Бурштина та села Вигівки на 2019 

рік.(Проєкт №1939) 

Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти і 

науки 

12. Про внесення змін у додаток до «Програми 

функціонування Центру надання адміністративних 

послуг м.Бурштина на 2019-2020 роки». (Проєкт 

№1941) 

 Доповідач:  І.Кунів –  начальник відділу 

«ЦНАП»  

13. Про виконання Програми фінансового 
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забезпечення правової роботи Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області на 2019 

рік в особі юридичного відділу. (Проєкт №1956) 

 Доповідач:  А.Пергельський – головний 

спеціаліст юридичного відділу 

14. Про виконання міської цільової соціальної 

програми «Розвитку фізичної культури і спорту в 

м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки» за 

2019 рік.(Проєкт №1957) 

15. Про виконання міської цільової соціальної 

програми «Оздоровлення і відпочинку дітей та 

учнівської молодів м. Бурштин та с. Вигівка на 

2018-2021 роки» за   2019 рік.(Проєкт №1958) 

16. Про виконання  програми фінансової 

підтримки громадської організації «Бурштинська 

міська федерація футболу» за 2019 рік. (Проєкт 

№1959) 

17. Про виконання  програми розвитку та 

фінансової підтримки громадської організації 

фізкультурно-спортивного спрямування НФК 

«Бурштин» за 2019 рік.(Проєкт №1961) 

18. Про виконання міської цільової  соціальної 

програми «Молодь Бурштина»на 2017 – 2020 

роки»за  2019 рік. (Проєкт №1967) 

19. Про виконання міської цільової соціальної 

програми «Національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді Бурштинської міської ради на 2019-

2021 роки» за                  2019 рік. (Проєкт №1969) 

 Доповідач: М.Козар - начальник відділу у 

справах молоді і спорту  
20. Про виконання заходів «Програми 

соціального захисту населення міста Бурштин та 

села Вигівка на 2019-2020 роки» у 2019 році. 

(Проєкт №1962) 

21. Про виконання заходів «Програми соціальної 

підтримки сімей  загиблих і постраждалих під час 

масових  акцій громадського протесту в період з 21 

листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, 

військовослужбовців і працівників правоохоронних  

органів, учасників бойових дій, осіб,які 

перебувають чи перебували у складі добровольчих 

формувань, що утворилися для захисту 

незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, та інших громадян, які 

залучалися і брали безпосередню участь в 

Антитерористичній операції в районах її 

проведення на 2019-2020 роки м.Бурштин та 

с.Вигівка» у 2019 році. (Проєкт №1963) 

Доповідач: С.Коцур –  начальник відділу 

соціального захисту населення 

22. П

ро виконання Програми фінансового забезпечення 



 4 

нагородження відзнаками та грошовими 

винагородами до Грамот Бурштинської міської 

ради та виконавчого комітету на 2017 – 2019 роки. 

(Проєкт №1965) 

23. Про виконання Програми фінансового 

забезпечення кадрової роботи Бурштинськоїміської 

ради Івано-Франківської області на 2019 рік в особі 

сектору кадрової роботи. (Проєкт №1966) 

Доповідач: І.Фітак – завідувач сектору кадрової 

роботи 

24. Про надання дозволу КП «Житловик» на 

списання основних засобів. (Проєкт №1964) 

Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору житлово 

– комунального господарства і обліку 

комунального майна 

25. Про затвердження Положення Про порядок 

проведення земельних аукціонів на території 

Бурштинської міської ради. (Проєкт №1864) 

26. Про затвердження Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у 

сфері оцінки землі на території Бурштинської 

міської ради в новій редакції. (Проєкт №1865) 

27. Про внесення змін до «Плану 

природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища 

по Бурштинській міській раді  на 2020 рік». 

(Проєкт №1960) 

 Доповідач: В.М.Копаниця – начальник 

земельно  -  екологічного відділу 

28. 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 приватну 

власність (громадянка Сидорук Л.С.). (Проєкт 

№1943) 

29. Про надання дозволу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаража, з 

передачею у приватну  власність (громадянин 

Токарський С.М.).(Проєкт №1944) 

30. Про надання попереднього погодження 

приватному підприємцю Петрів Ользі Любомирівні 

на продаж земельної ділянки не 

сільськогосподарського призначення в м. Бурштин 

по вул. Р.Шухевича, 15 В. (Проєкт №1945) 

31. 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 приватну власність ( громадянин 

Мариновський Я.П.).(Проєкт №1946) 
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32. Про надання дозволу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну 

власність (громадянка Тимінська Л.Р.).(Проєкт 

№1947) 

33. Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у приватну власність (громадяни 

Тимінська Л.Р., Гутій О.В.). (Проєкт №1948) 

34. 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 приватну 

власність(громадяни Бойцун Г.С., Собчишин Л.С., 

Тимінський М.В.). (Проєкт №1949) 

35. 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 приватну 

власність (громадянка Чернюк В.І.). (Проєкт 

№1950) 

36. 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(громадянин Городецький І.Ю.). (Проєкт 

№1951) 

37. Про надання дозволу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуальних гаражів, з 

передачею у приватну  власність (громадянка 

Футерко Н.О.).(Проєкт №1952) 

38. 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 приватну 

власність (громадянка Ухман М.М.). (Проєкт 

№1953) 

39. Про надання дозволу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у приватну власність (громадянин 

Нарватов В.О.). (Проєкт №1954) 

40. Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 
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встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства  з передачею у приватну 

власність(громадянка Гутій Г.В.). (Проєкт №1955) 

41. Про зняття з загальної черги для одержання 

земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого  будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка). (Проєкт 

№1968) 

42. Про відмову у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку,господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) 

громадянину Паньківу С.В.(Проєкт №1972) 

43. Про відмову у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення садівництва 

громадянину Паньківу С.В.(Проєкт №1973) 

44. Про відмову у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування індивідуального гаража 

громадянину Паньківу С.В.(Проєкт №1974) 

Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно  -  

екологічного відділу 

45. Відповіді на депутатські запити. 

46. Депутатські запити. 

47. Різне. 

 

 Голосували про прийняття проєкту порядку денного 90 сесії за основу. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт порядку денного 90 сесії  прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура, 

міський 

голова 

    Про зняття з порядку денного: 

 пункту 11 «Про звіт щодо виконання Програми 

розвитку освіти міста Бурштина та села Вигівки на 

2019 рік» (проєкт №1939) оскільки відсутній 

доповідач.  

 пункту 41 «Про зняття з загальної черги для 

одержання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого  будинку, господарських 
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будівель та споруд (присадибна ділянка)» (проєкт 

№1968), згідно службової записки першого заступника 

міського голови Володимира Гулика (додається).      

 

 Голосували про зняття з порядку денного проєкту №1939 «Про звіт 

щодо виконання Програми розвитку освіти міста Бурштина та села 

Вигівки на 2019 рік» та проєкту  № 1968 «Про зняття з загальної черги 

для одержання земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка)». 

 «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:          Зняти з порядку денного проєкту №1939 «Про звіт щодо 

виконання Програми розвитку освіти міста Бурштина та села Вигівки 

на 2019 рік» та проєкту  № 1968 «Про зняття з загальної черги для 

одержання земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка)». 

 

 Голосували про порядок денний 90 сесії в цілому. 

  «за»              -  21 

      «проти»       -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний дев’яностої сесії Бурштинської міської 

ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік. (Проєкт 

№1940) 

Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового 

відділу 

2. Про  затвердження розпоряджень міського голови «Про 

виділення коштів з Фонду міської ради на виконання 

депутатських повноважень» за 2019 рік.(Проєкт №1942) 

 Доповідач: І.Федунків –  головний  бухгалтер 

3. Про погодження створення Бурштинської амбулаторії загальної 

практики-сімейної медицини  як структурного підрозділу 

Комунального некомерційного підприємства  «Бурштинський 
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міський центр первинної  медико-санітарної допомоги»  

Бурштинської міської ради    Івано-Франківської області. 

(Проєкт №1970) 

 Доповідач: О.Савчин  - головний лікар комунального 

некомерційного підприємства  «Бурштинський міський центр 

первинної  медико-санітарної допомоги»  Бурштинської міської 

ради    Івано-Франківської області 

4. Про роботу комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

за 2019 рік. (Проєкт №1932) 

Доповідач: В.Рик – голова комісії 

5. Про роботу комісії з питань будівництва, архітектури та 

житлово – комунального господарства за 2019 рік. (Проєкт 

№1933) 

Доповідач: Т.Попик – голова комісії 

6. Про роботу комісії з питань гуманітарної політики за 2019 рік. 

(Проєкт №1934) 

Доповідач: І.Мазур – голова комісії 

7. Про роботу комісії земельної та з питань екології за 2019 рік. 

(Проєкт №1935) 

Доповідач: О.Драбчук – заступник голови комісії 

8. Про роботу комісії з питань законності та етики за 2019 рік. 

(Проєкт №1936) 

Доповідач: Л.Горват – голова комісії 

9. Про виконання плану  роботи Бурштинської  міської ради за 

2019 рік. (Проєкт №1938) 

 Доповідач: Б.Рибчук – секретар міської ради 

10. Про внесення змін до Положення щодо проведення 

допорогових закупівель в новій редакції, затвердженого 

рішенням міської ради від 25.06.2019 № 05/76-19.(Проєкт 

№1937) 

Доповідач: М.Назар – начальник відділу економіки і 

промисловості 

11. Про внесення змін у додаток до «Програми функціонування 

Центру надання адміністративних послуг м.Бурштина на 2019-

2020 роки». (Проєкт №1941) 

 Доповідач:  І.Кунів –  начальник відділу «ЦНАП»  

12. Про виконання Програми фінансового забезпечення правової 

роботи Бурштинської міської ради Івано – Франківської області 

на 2019 рік в особі юридичного відділу. (Проєкт №1956) 

 Доповідач:  М.Михайлишин – начальник юридичного 

відділу 

13. Про виконання міської цільової соціальної програми «Розвитку 

фізичної культури і спорту в м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-

2021 роки» за 2019 рік.(Проєкт №1957) 

14. Про виконання міської цільової соціальної програми 

«Оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молодів м. 

Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки» за  2019 рік.(Проєкт 

№1958) 

15. Про виконання  програми фінансової підтримки громадської 

організації «Бурштинська міська федерація футболу» за 2019 

рік. (Проєкт №1959) 
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16. Про виконання  програми розвитку та фінансової підтримки 

громадської організації фізкультурно-спортивного спрямування 

НФК «Бурштин» за  2019 рік.(Проєкт №1961) 

17. Про виконання міської цільової  соціальної програми «Молодь 

Бурштина»на 2017 – 2020 роки»за  2019 рік. (Проєкт №1967) 

18. Про виконання міської цільової соціальної програми 

«Національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

Бурштинської міської ради на 2019-2021 роки» за                  

2019 рік. (Проєкт №1969) 

 Доповідач: М.Козар - начальник відділу у справах молоді 

і спорту  
19. Про виконання заходів «Програми соціального захисту 

населення міста Бурштин та села Вигівка на 2019-2020 роки» у 

2019 році. (Проєкт №1962) 

20. Про виконання заходів «Програми соціальної підтримки сімей  

загиблих і постраждалих під час масових  акцій громадського 

протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 

року, військовослужбовців і працівників правоохоронних  

органів, учасників бойових дій, осіб,які перебувають чи 

перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися 

для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали 

безпосередню участь в Антитерористичній операції в районах її 

проведення на 2019-2020 роки м.Бурштин та с.Вигівка» у 2019 

році. (Проєкт №1963) 

Доповідач: С.Коцур –  начальник відділу соціального 

захисту населення 

21. Про виконання Програми фінансового забезпечення 

нагородження відзнаками та грошовими винагородами до 

Грамот Бурштинської міської ради та виконавчого комітету на 

2017 – 2019 роки. (Проєкт №1965) 

22. Про виконання Програми фінансового забезпечення кадрової 

роботи Бурштинськоїміської ради Івано-Франківської області 

на 2019 рік в особі сектору кадрової роботи. (Проєкт №1966) 

Доповідач: І.Фітак – завідувач сектору кадрової роботи 

23. Про надання дозволу КП «Житловик» на списання основних 

засобів. (Проєкт №1964) 

Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору житлово – 

комунального господарства і обліку комунального майна 

24. Про затвердження Положення Про порядок проведення 

земельних аукціонів на території Бурштинської міської ради. 

(Проєкт №1864) 

25. Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності у сфері оцінки землі на території 

Бурштинської міської ради в новій редакції. (Проєкт №1865) 

26. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з 

місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді  на 2020 рік». (Проєкт 

№1960) 

 Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно  -  

екологічного відділу 

27. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
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землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства  з передачею у приватну власність 

(громадянка Сидорук Л.С.). (Проєкт №1943) 

28. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального 

гаража, з передачею у приватну  власність (громадянин 

Токарський С.М.).(Проєкт №1944) 

29. Про надання попереднього погодження приватному 

підприємцю Петрів Ользі Любомирівні на продаж земельної 

ділянки не сільськогосподарського призначення в м. Бурштин 

по вул. Р.Шухевича, 15 В. (Проєкт №1945) 

30. 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 приватну власність ( громадянин Мариновський 

Я.П.).(Проєкт №1946) 

31. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність 

(громадянка Тимінська Л.Р.).(Проєкт №1947) 

32. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадяни Тимінська Л.Р., Гутій О.В.). (Проєкт №1948) 

33. 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 приватну 

власність(громадяни Бойцун Г.С., Собчишин Л.С., Тимінський 

М.В.). (Проєкт №1949) 

34. 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 приватну власність 

(громадянка Чернюк В.І.). (Проєкт №1950) 

35. 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(громадянин 

Городецький І.Ю.). (Проєкт №1951) 

36. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних 

гаражів, з передачею у приватну  власність (громадянка 

Футерко Н.О.).(Проєкт №1952) 

37. 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 приватну власність 

(громадянка Ухман М.М.). (Проєкт №1953) 

38. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянин Нарватов В.О.). (Проєкт №1954) 

39. 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 приватну 

власність(громадянка Гутій Г.В.). (Проєкт №1955) 

40. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку,господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) громадянину Паньківу 

С.В.(Проєкт №1972) 

41. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

садівництва громадянину Паньківу С.В.(Проєкт №1973) 

42. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування індивідуального гаража 

громадянину Паньківу С.В.(Проєкт №1974) 

Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно  -  

екологічного відділу 

43. Відповіді на депутатські запити. 

44. Депутатські запити. 

45. Різне. 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік.  (Проєкт  №1940). 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендаціями до 

проєкту рішення комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку (протокол від 07.02.2020  № 3 ) (додаються). 

Запропонувала внести зміни:   

           п.1 доповнити.  

п.1.3. Субвенцію з обласного бюджету за ККД 41053900 

«Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 40000,00 грн. та 

спрямувати відділу соціального захисту населення  на 

поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та 

осіб з інвалідністю внаслідок війни» за КПКВКМБ 0813090 

«Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни». 

п.1.4. По спеціальному фонду субвенцію з обласного 

бюджету за ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого 
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бюджету» в сумі 195000,00 грн. та спрямувати : 

1.4.1.Міській раді  для влаштування стоянки для автомобілів 

по вул. Д.Галицького в м. Бурштин Івано-Франківської 

області за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою 

населених пунктів» в сумі 55000,00 грн. 

1.4.2. Відділу освіти та науки за КПКВКМБ 0611020 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» 140000,00 грн. а саме: 

 Зміцнення матеріально-технічної бази Бурштинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської обл.+40000,00 грн. 

 Влаштування туалету для дітей з обмеженими можливостями 

в ЗОШ №3, м.Бурштин 

1.5.Субвенцію з обласного бюджету за ККД 41053600 

«Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

природоохоронних заходів» в сумі 110000,00 грн. та 

спрямувати міській раді за КПКВКМБ 0118340 

«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»  на 

заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення по вул.Незалежності від будинку №1 до 

будинку №27 м.Бурштин Івано-Франківської обл. 

п.4 Доповнити  «Відділу освіти та науки  за 

КПКВКМБ0611020 в сумі 4080 для оплати експертизи 

кошторису «Капітальний ремонт стелі, стін та підлоги 

спортивної зали Бурштинської ЗОШ І-ІІІст.Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області» 

п.5. Доповнити: 

Внести зміни до спеціального фонду міського бюджету: 

КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету» - 37154,00 грн. 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» +37154,00 грн. 
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 Голосували про прийняття проєкту рішення № 01/90-20 за основу. 

  «за»            -  22 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 01/90 -20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 01/90-20. 

              «за»            -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни. 

1.Врахувати в складі доходів міського бюджету: 

Загального фонду  

1.1. Субвенцію з Насташинського сільського бюджету за ККД 41053900 «Інші 

субвенції з місцевого бюджету» в сумі 10000,00 грн. та спрямувати відділу 

освіти та науки на придбання паливо-мастильних матеріалів для перевезення 

дітей до Насташинської ЗОШ І-ІІ ст. З с. Куничі до с. Насташине, які 

знаходяться на території Насташинської сільської ради. 

1.2. Освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 

1121600,00 грн. та спрямувати відділу освіти та науки за КПКВКМБ 0611020 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у 

тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))». 

1.3. Субвенцію з обласного бюджету за ККД 41053900 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» в сумі 40000,00 грн. та спрямувати відділу соціального 

захисту населення  на поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій 

та осіб з інвалідністю внаслідок війни» за КПКВКМБ 0813090 «Видатки на 

поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни». 

Спеціального фонду 

1.4. Субвенцію з обласного бюджету за ККД 41053900 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» в сумі 195000,00 грн. та спрямувати : 

1.4.1. Міській раді  для влаштування стоянки для автомобілів по вул. 

Д.Галицького в м. Бурштин Івано-Франківської області за КПКВКМБ 

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі 55000,00 грн. 
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1.4.2. Відділу освіти та науки за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» 140000,00 грн. а саме: 

 Зміцнення матеріально-технічної бази Бурштинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №3 Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

обл.+40000,00 грн. 

 Влаштування туалету для дітей з обмеженими можливостями в ЗОШ 

№3, м.Бурштин +100000,00 грн. 

1.5. Субвенцію з обласного бюджету за ККД 41053600 «Субвенція з 

місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів» в сумі 

110000,00 грн. та спрямувати міській раді за КПКВКМБ 0118340 

«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»  на заходи з охорони 

підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по вул. Незалежності від 

будинку №1 до будинку №27 м.Бурштин Івано-Франківської обл. 

2. Відповідно до звернень головних розпорядників коштів внести 

наступні зміни до бюджету: 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників 

коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальний 

фонд 

сума,грн. 

 

 

Міська рада 

 

 

 

1 
0113131 

Здійснення заходів та реалізація 

проектів на виконання Державної 

цільової соціальної програми 

`Молодь України` +100000,00 

 

0113133 Інші заходи та заклади 

молодіжної політики -100000,00 
 

2 

0118420 

«Інші заходи у сфері засобів 

масової інформації» (Міська 

програма «Відкрите місто-влада 

для людей» на 2019-2020 роки) -7000,00 

+7000,00 

3 

0116030 

Організація благоустрою 

населених пунктів -50000,00 
 

0117461 

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 50000,00 

+50000,00 

0116015 

Забезпечення надійної та 

безперебійної експлуатації ліфтів 

 

-50000,00 

4 
0116030 

Організація благоустрою 

населених 

пунктів(Обслуговування 

громадського туалету по 

вул..С.Бандери) -23049,00 

 

0116030 

Організація благоустрою 

населених пунктів(Програма +23049,00 
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благоустрою та розвитку 

комунального господарства міста 

на 2020-2022рр.) 

5 

0112144 

Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та 

нецукровий діабет(КНП 

«Бурштинська ЦМЛ») -150200,00 

 

0112144 

Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та 

нецукровий діабет(Бурштинська 

м/р) 120300,00 

 

0112144 

Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та 

нецукровий діабет(КНП 

«Бурштинський ЦПМСД») -15000,00 

 

0112152 

Інші програми та заходи у сфері 

охорони 

здоров`я(КНП«Бурштинська 

ЦМЛ»+29900,00, КНП 

«Бурштинський 

ЦПМСД»+15000,00) +44900,00 

 

6 
0117693 

«Інші заходи, пов`язані з 

економічною діяльністю» 

(Програма залучення інвестицій в 

економіку м.Бурштина на 2018-

2020 рр.) 

 

-1400000,00 

0112010 

«Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню» 

для КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня»(для 

придбання обладнання) 

 

+1400000,00 

 Відділ соціального захисту населення 

7 
0813242 

«Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального 

забезпечення» -20000,00 

 

0813090 

«Видатки на поховання учасників 

бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни»   +20000,00 

 

8. 0112010 

«Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню» 

(проведення капітального ремонту 

приміщень приймального покою 

КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» 

 

-263677,20 

«Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога 

населенню»(Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації на реконструкцію 

приймального відділення КНП 

«Бурштинська центральна міська 

лікарня» під приймальне 

відділення екстреної 

(невідкладної медичної допомоги) 

по вул..Шухевича 18 в м.Бурштин 

Івано-Франківської області) 

 

+263677,20 
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Відділ освіти та науки 

 

 

9. 

0611161 
Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти -2000,00 
 

0610160 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

об`єднаних територіальних 

громадах +1000,00 

 

0611150 

Методичне забезпечення 

діяльності закладів освіти +1000,00 
 

 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку  в 

сумі 7000,00 грн. 

3. Погодити виділення коштів з фонду Бурштинської міської ради на 

виконання депутатських повноважень (кошти міського голови) на придбання 

пральної машини для ДНЗ №3  в сумі 9875,00 грн. 

4. Частину вільного залишку коштів загального фонду міського 

бюджету, що склався станом на 01.01.2020 в сумі 37080,00 грн. спрямувати: 

4.1. Міській раді за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» (для виготовлення банерів - 6000,00 грн.,виготовлення ПКД для 

встановлення ІТП в комунальних об'єктах м.Бурштин - 27000,00 грн.). 

4.2. Відділу освіти та науки  за КПКВКМБ0611020 в сумі 4080,00 грн. для 

оплати експертизи кошторису «Капітальний ремонт стелі,стін та підлоги 

спортивної зали Бурштинської ЗОШ І-ІІІст. №2 Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області». 

5. Зменшити призначення по капітальному ремонту доріг (в т.ч. 

співфінансування) в сумі 65000,00грн. та відповідно збільшити по розробці 

робочих проектів, експертизі . 

Внести зміни до спеціального фонду міського бюджету: 

КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» -37154,00 

грн. 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» +37154,00 

грн. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура, міський 

голова Про проекти на ремонт доріг. 

 Голосували про прийняття рішення № 01/90-20 в цілому. 

              «за»          -  22 
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«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/90-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про  затвердження розпоряджень міського голови «Про 

виділення коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських 

повноважень» за 2019 рік. (Проєкт №1942)  

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Федунків,  

головний  

бухгалтер 

 

Ознайомила з  проєктом рішення та рекомендацією 

до проєкту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 18.02.2020 № 4) 

про підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 02/90 - 20 в цілому. 

              «за»          -  22 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/90 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про погодження створення Бурштинської амбулаторії 

загальної практики-сімейної медицини  як структурного підрозділу 

Комунального некомерційного підприємства  «Бурштинський міський 

центр первинної  медико-санітарної допомоги»  Бурштинської міської 

ради    Івано-Франківської області. (Проєкт №1970) 

  

ДОПОВІДАВ: 

 

О.Савчин, 

головний лікар 

КНП  

«Бурштинський 

міський центр 

первинної  

медико-

санітарної 

допомоги»  

Бурштинської 

міської ради    

Івано-

Франківської 

області 

Ознайомила з  проєктом рішення та 

рекомендаціями до проєкту рішення комісій: 

 - з питань законності та етики 

(протокол від 14.02.2020 № 52) про підтримку 

проєкту рішення. 

- з питань гуманітарної політики 

(протокол від 21.02.2020 № 3) про підтримку проєкту 

рішення. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 

В.Василик, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь у обговоренні. 

 М.Михайлишин, 

начальник 

юридичного 

відділу 

Взяла участь у обговоренні. 

 Голосували про прийняття рішення № 03/90-20 в цілому. 

              «за»          -  22 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/90- 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про роботу комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку за 2019 рік. (Проєкт №1932) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Рик, 

голова комісії 

 

Ознайомив з інформацією щодо роботи комісії у 

2019 році та  проєктом рішення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура, 

міський голова Про роботу комісії. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 04/90 -20 в цілому. 

  «за»            -  22 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/90 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про роботу комісії з питань будівництва, архітектури та 

житлово – комунального господарства за 2019 рік. (Проєкт 

№1933) 

ДОПОВІДАВ 

 

Т.Попик, 

голова комісії 

 

Ознайомив з інформацією щодо роботи комісії у 

2019 році та  проєктом рішення 
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ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура, 

міський голова Про роботу комісії. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 05/90 -20 в цілому. 

  «за»            -  22 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/90 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про роботу комісії з питань гуманітарної політики за 2019 рік. 

(Проєкт №1934) 

ДОПОВІДАВ 

 

І.Мазур, 

голова комісії 

Ознайомила з інформацією щодо роботи комісії у 

2019 році та  проєктом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура, 

міський голова 

Про роботу комісії. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 06/90 -20 в цілому. 

  «за»            -  22 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/90 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про роботу комісії земельної та з питань екології за 2019 рік. 

(Проєкт №1935) 

ДОПОВІДАВ 

 

О.Драбчук, 

заступник 

голови комісії  

Ознайомив з інформацією щодо роботи комісії у 

2019 році та  проєктом рішення 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура, 

міський голова 

Про роботу комісії. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 07/90 -20 в цілому. 

  «за»            -  23 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/90 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ:  

8. Про роботу комісії з питань законності та етики за 2019 рік. 

(Проєкт №1936) 

ДОПОВІДАВ 

 

Л.Горват, 

голова комісії 

Ознайомив з інформацією щодо роботи комісії у 

2019 році та  проєктом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура, 

міський голова 

Про роботу комісії. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 08/90 -20 в цілому. 

  «за»            -  23 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/90-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ:  

9. Про виконання плану  роботи Бурштинської  міської ради за 

2019 рік. (Проєкт №1938) 

ДОПОВІДАВ 

 

Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради  

Ознайомив з інформацією про виконання плану  

роботи Бурштинської  міської ради за 2019 рік,  

проєктом рішення та рекомендаціями депутатських 

комісій: 

– з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 18.02.2020 № 4) про підтримку проєкту 

рішення; 

– з питань законності та етики 

(протокол від 14.02.2020 №52) про підтримку 

проєкту рішення; 

– з питань гуманітарної політики (протокол від 

21.02.2020 № 3) про підтримку проєкту рішення; 

– з питань будівництва, архітектури та житлово –

 комунального  господарства (протокол від 14.02.2020 

№16) про підтримку проєкту рішення. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 

Л.Івасюк, 

депутат міської 

ради 

Подякувала за роботу секретарю міської ради. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 09/90 -20 в цілому. 

  «за»            -  24 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 09/90-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про внесення змін до Положення щодо проведення 

допорогових закупівель в новій редакції, затвердженого рішенням 

міської ради від 25.06.2019  № 05/76-19.(Проєкт №1937) 

ДОПОВІДАВ 

 

М.Назар, 

начальник 

відділу 

економіки та  

промисловості    

Ознайомила з  проєктом рішення та 

рекомендаціями до проєкту рішення комісій: 

– з питань законності та етики 

(протокол від 14.02.2020 №52) про підтримку 

проєкту рішення; 

– з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 07.02.2020 № 3) : 

п.3.2 Положення щодо проведення допорогових 

закупівель щодо позиції, що не поширюється для 

застосування електронної системи закупівель: 

- виготовлення проекту на капітальний ремонт 

(реконструкцію, модернізацію) приміщень 

приймального відділення екстренної (невідкладної 

медичної допомоги)  будівлі КНП «Бурштинської 

центральної міської лікарні», проведення 

держекспертизи . 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 10/90 - 20 за основу. 

  «за»            -  23 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 10/90- 20 прийняти за основу. 
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 Голосували про зміни до пункту 1 проєкту рішення  № 10/90- 20. 

              «за»          -  22 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до пункту 1 проєкту рішення № 10/90 - 20 та 

доповнити його: 

- виготовлення проекту на капітальний ремонт (реконструкцію, 

модернізацію) приміщень приймального відділення екстренної 

(невідкладної медичної допомоги)  будівлі КНП «Бурштинської 

центральної міської лікарні», проведення держекспертизи .  

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 10/90- 20 в цілому. 

  «за»            -  24 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/90 - 20 в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про внесення змін у додаток до «Програми 

функціонування Центру надання адміністративних послуг м.Бурштина 

на 2019-2020 роки». (Проєкт №1941)  

ДОПОВІДАВ 

 

І.Кунів,  

начальник 

відділу «ЦНАП» 

Ознайомила з  проєктом рішення та 

рекомендаціями  до проєкту рішення комісії  з питань 

бюджету та економічного розвитку (протокол від 

18.02.2020 № 4) про підтримку проєкту рішення. 

Запрпонувала доповнит пункт 1 проєкту 

рішення: 

п.24 – Закупівля програмного антивірусного 

забезпечення (2 тис.грн). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 11/90 - 20 за основу. 

  «за»            -  24 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 11/90- 20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до пункту 1 проєкту рішення  № 11/90- 20. 

              «за»          -  24 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до пункту 1 проєкту рішення № 11/90 - 20 та доповнити 

його: 

 п.24 – Закупівля програмного антивірусного забезпечення                           

(2 тис.грн). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 11/90 -20 в цілому. 

  «за»            -  23 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11/90 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про виконання Програми фінансового забезпечення 

правової роботи Бурштинської міської ради Івано – Франківської 

області на 2019 рік в особі юридичного відділу. (Проєкт №1956)   

ДОПОВІДАВ 

 

М.Михайлишин, 

начальник 

юридичного 

відділу 

Ознайомив з  проєктом рішення та рекомендаціями  

до проєкту рішення комісії  з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 18.02.2020                  

№ 4) про підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 12/90 -20 в цілому. 

  «за»            -  22 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12/90 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про виконання міської цільової соціальної програми 

«Розвитку фізичної культури і спорту в м. Бурштин та с. Вигівка на 

2018-2021 роки» за 2019 рік.(Проєкт №1957) 
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ДОПОВІДАВ 

 

М.Козар, 

начальник 

відділу у 

справах молоді і 

спорту 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціями  до проєкту рішення комісії з питань 

гуманітарної політики (протокол від 21.02.2020 № 3) 

про підтримку проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.Дулик, депутат 

міської ради 

Про необхідність придбання форми футбольній 

команді. 

 О.Джура,     

міський голова 

Надала інформацію про те, що форма закуплена. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 13/90 -20 в цілому. 

  «за»            -  24 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 13/90 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про виконання міської цільової соціальної програми 

«Оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молодів м. Бурштин 

та с. Вигівка на 2018-2021 роки» за 2019 рік.(Проєкт №1958) 

ДОПОВІДАВ 

 

М.Козар, 

начальник 

відділу у 

справах молоді і 

спорту 

Ознайомила з  проєктом рішення та 

рекомендаціями  до проєкту рішення комісії з питань 

гуманітарної політики (протокол від 21.02.2020 № 3) 

про підтримку проекту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 14/90 -20 в цілому. 

  «за»            -  24 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/90 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про виконання  програми фінансової підтримки громадської 

організації «Бурштинська міська федерація футболу» за 2019 рік. 

(Проєкт №1959) 
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ДОПОВІДАВ 

 

М.Козар, 

начальник 

відділу у 

справах молоді і 

спорту 

 

Ознайомила з  проєктом рішення та 

рекомендаціями  до проєкту рішення комісії з питань 

гуманітарної політики (протокол від 21.02.2020 № 3) 

про підтримку проекту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 15/90 -20 в цілому. 

  «за»            -  24 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/90 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про виконання  програми розвитку та фінансової підтримки 

громадської організації фізкультурно-спортивного спрямування НФК 

«Бурштин» за 2019 рік. (Проєкт №1961) 

ДОПОВІДАВ 

 

М.Козар, 

начальник 

відділу у 

справах молоді і 

спорту 

 

Ознайомила з  проєктом рішення та 

рекомендаціями  до проєкту рішення комісії з питань 

гуманітарної політики (протокол від 21.02.2020 № 3) 

про підтримку проекту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 16/90 -20 в цілому. 

  «за»            -  24 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 16/90 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про виконання міської цільової  соціальної програми 

«Молодь Бурштина» на 2017 – 2020 роки» за  2019 рік. (Проєкт 

№1967) 

ДОПОВІДАВ 

 

М. Козар, 

начальник 

відділу у 

справах молоді і 

спорту 

 

Ознайомила з  проєктом рішення та 

рекомендаціями  до проєкту рішення комісії з питань 

гуманітарної політики (протокол від 21.02.2020 № 3) 

про підтримку проекту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 17/90 -20 в цілому. 

  «за»            -  24 
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«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 17/90 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про виконання міської цільової соціальної програми 

«Національно-патріотичного виховання дітей та молоді Бурштинської 

міської ради на 2019-2021 роки» за 2019 рік. (Проєкт №1969)  

ДОПОВІДАВ 

 

М.Козар, 

начальник 

відділу у 

справах молоді і 

спорту 

 

Ознайомила з  проєктом рішення та 

рекомендаціями  до проєкту рішення комісії з питань 

гуманітарної політики (протокол від 21.02.2020 № 3) 

про підтримку проекту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 18/90 -20 в цілому. 

  «за»            -  24 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/90 -20  в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

 

А.Федорняк, 

депутат 

міської ради 

Про надання інформації щодо виділених коштів на 

2020 рік на програму «Національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді Бурштинської міської ради на 

2019-2021 роки». 

 М.Козар, 

начальник 

відділу у 

справах 

молоді і 

спорту 

 

Про відсутність фінансування у 2020 році. 

 О.Джура,     

міський 

голова  

Про проведення спортивного свята 27.02.2020. 

 І.Мазур, 

депутат 

міської ради 

Про необхідність виділення коштів на програму 

«Національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

Бурштинської міської ради на 2019-2021 роки» у 2020 

році. 
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СЛУХАЛИ: 19. Про виконання заходів «Програми соціального захисту 

населення міста Бурштин та села Вигівка на 2019-2020 роки» у 2019 

році. (Проєкт №1962) 

ДОПОВІДАВ 

 

С.Коцур, 

начальник 

відділу 

соціального 

захисту 

населення 

Ознайомила з  проєктом рішення та 

рекомендаціями  до проєкту рішення комісії з питань 

гуманітарної політики (протокол від 21.02.2020 № 3) 

про підтримку проекту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 19/90 -20 в цілому. 

  «за»            -  24 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 19/90 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про виконання заходів «Програми соціальної підтримки 

сімей  загиблих і постраждалих під час масових  акцій громадського 

протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, 

військовослужбовців і працівників правоохоронних  органів, 

учасників бойових дій, осіб,які перебувають чи перебували у складі 

добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, 

які залучалися і брали безпосередню участь в Антитерористичній 

операції в районах її проведення на 2019-2020 роки м.Бурштин та 

с.Вигівка» у 2019 році. (Проєкт №1963) 

ДОПОВІДАВ 

 

С.Коцур, 

начальник 

відділу 

соціального 

захисту 

населення 

Ознайомила з  проєктом рішення та 

рекомендаціями  до проєкту рішення комісії з питань 

гуманітарної політики (протокол від 21.02.2020 № 3) 

про підтримку проекту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 20/90 -20 в цілому. 

  «за»            -  24 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 20/90 -20  в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

 

О.Джура,     

міський голова 

Подякувала за роботу відділлу. 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про виконання Програми фінансового забезпечення 

нагородження відзнаками та грошовими винагородами до 

Грамот Бурштинської міської ради та виконавчого комітету на 

2017 – 2019 роки. (Проєкт №1965) 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Фітак, 

завідувач 

сектору 

кадрової роботи  

Ознайомила з  проєктом рішення та рекомендаціями 

до проєкту рішення комісій: 

– з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 18.02.2020 № 4) про підтримку проєкту 

рішення; 

– з питань законності та етики 

(протокол від 14.02.2020 №52) про підтримку проєкту 

рішення; 

– з питань гуманітарної політики (протокол від 

21.02.2020 № 3) про підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 21/90-20 в цілому. 

              «за»          -  24 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 21/90 - 20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про виконання Програми фінансового забезпечення 

кадрової роботи Бурштинськоїміської ради Івано-Франківської 

області на 2019 рік в особі сектору кадрової роботи. (Проєкт №1966) 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Фітак, 

завідувач 

сектору 

кадрової роботи  

Ознайомила з  проєктом рішення та рекомендаціями 

до проєкту рішення комісій: 

– з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 18.02.2020 № 4) про підтримку проєкту 

рішення; 

– з питань гуманітарної політики (протокол від 
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21.02.2020 № 3) про підтримку проєкту рішення 

 Голосували про прийняття рішення № 22/90-20 в цілому. 

              «за»          -  24 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 22/90-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про надання дозволу КП «Житловик» на списання основних 

засобів. (Проєкт №1964) 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Бандура, 

завідувач 

сектору 

житлово – 

комунального 

господарства і 

обліку 

комунального 

майна 

 

Ознайомила з  проєктом рішення та рекомендаціями 

до проєкту рішення комісій: 

– з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 18.02.2020 № 4) про підтримку проєкту 

рішення; 

– з питань законності та етики 

(протокол від 14.02.2020 №52) про підтримку проєкту 

рішення; 

– з питань будівництва, архітектури та житлово –

 комунального  господарства (протокол від 14.02.2020 

№16) про підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 23/90-20 в цілому. 

              «за»          -  23 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 23/20 -20  в цілому (рішення додається). 

 

Земельні питання 

СЛУХАЛИ: 24. Про затвердження Положення Про порядок проведення 

земельних аукціонів на території Бурштинської міської ради. 

(Проєкт №1864) 
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ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з поданими матеріалами, проєктом 

рішення та рекомендацією до проєкту рішення комісій: 

–   земельної та з питань екології 

(протокол 11.02.2020 №2) про підтримку проєкту 

рішення; 

– з питань законності та етики (протокол 

14.02.2020 №52) : 

-  доповнити п.3.4 Положення наступним 

реченням: «У разі рівної кількості голосів, голос 

голови комісії є вирішальним»; 

-  підтримати проект рішення із врахуванням 

даного доповнення; 

- в разі затвердження даного проекту, на 

виконання п.3.2 Положення, пропоную включити 

членом комісії  від «Постійної  комісії 

Бурштинської міської ради «Законності та 

етики»» Дулика І.О. 

Запропонував внести зміни: 

До пункту проєкту рішення:  

Пункт 3.1. доповнити «Персональний склад 

комісії затверджується розпорядженням міського 

голови». 

Пункт 3.2.  викласти в редакції «До складу 

комісії входять:  

- голова комісії – перший заступник 

міського голови;  

- секретар комісії – представник земельно-

екологічного відділу;  

- члени комісії: начальник земельно-

екологічного відділу; 

 представник земельно-екологічного 

відділу;  

 представник сектору містобудування та 

архітектури; 

 представник юридичного відділу; 
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голови, або делеговані особи постійно 

діючих депутатських комісій:  

земельної та з питань екології;  

будівництва, архітектури та ЖКГ;  

з питань законності та етики». 

Доповнити проєкт рішення пунктом 2: 

На виконання пункту 3.1. розділу 3 

«Положення Про порядок проведення земельних 

аукціонів на території Бурштинської міської ради» 

рекомендувати міському голові включити до складу 

комісії депутатів міської ради згідно з Додатком. 

С К Л А Д 

комісії з вибору земельних ділянок, продаж яких  

пропонується на земельних торгах (аукціонах) 

Голова комісії :                перший заступник 

міського голови 

Секретар комісії :            представник земельно-

екологічного відділу 

Члени комісії :                  начальник земельно-

екологічного відділу    

представник земельно-екологічного відділу 

представник сектору містобудування та архітектури 

представник юридичного відділу 

Дулик І.О. депутат міської ради 

Дидик Р.В. депутат міської ради 

Бублінський В.В. депутат міської ради                                   

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 24/90 -20 за основу. 

  «за»            -  23 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 24/90-20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення  № 24/90-20. 

                                             «за»            -  23 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до проєкту рішення № 24/90-20. 

До пункту 1 проєкту рішення:  

Пункт 3.1. доповнити «Персональний склад комісії затверджується 

розпорядженням міського голови». 

Пункт 3.2.  викласти в редакції «До складу комісії входять:  

- голова комісії – перший заступник міського голови;  

- секретар комісії – представник земельно-екологічного відділу;  

- члени комісії: начальник земельно-екологічного відділу; 

 представник земельно-екологічного відділу;  

 представник сектору містобудування та архітектури; 

 представник юридичного відділу; 

голови, або делеговані особи постійно діючих депутатських 

комісій:  

земельної та з питань екології;  

будівництва, архітектури та ЖКГ;  

з питань законності та етики». 

Пункт 3.4 доповнити «У разі рівної кількості голосів, голос голови 

комісії є вирішальним». 

Доповнити проєкт рішення пунктом 2: 

На виконання пункту 3.1. розділу 3 «Положення Про порядок 

проведення земельних аукціонів на території Бурштинської міської 

ради» рекомендувати міському голові включити до складу комісії 

депутатів міської ради згідно з Додатком. 
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С К Л А Д 

комісії з вибору земельних ділянок, продаж яких  

пропонується на земельних торгах (аукціонах) 

Голова комісії :                перший заступник міського голови 

Секретар комісії :            представник земельно-екологічного відділу 

Члени комісії :                  начальник земельно-екологічного відділу    

представник земельно-екологічного відділу 

представник сектору містобудування та архітектури 

представник юридичного відділу 

Дулик І.О. депутат міської ради 

Дидик Р.В. депутат міської ради 

Бублінський В.В. депутат міської ради                                

   

 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 24/90 -20 в цілому. 

  «за»            -  23 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 24/90 -20  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 25. Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності у сфері оцінки землі на території 

Бурштинської міської ради в новій редакції. (Проєкт №1865) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з поданими матеріалами, проєктом 

рішення та рекомендацією до проєкту рішення комісій: 

–   земельної та з питань екології (протокол 

11.02.2020 №2) про підтримку проєкту рішення; 

– з питань законності та етики (протокол 

14.02.2020 №52) : 

1. Підтримати проект рішення; 

2. В разі затвердження даного проекту, на 

виконання п.3.2 Положення включити членом 
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комісії від «Постійної  комісії Бурштинської міської 

ради «Законності та етики»» Василика В.Є. 

Запропонував внести зміни: 

До пункту 1 проєкту рішення:  

Пункт 3.1. доповнити «Персональний склад 

комісії затверджується розпорядженням міського 

голови». 

 Пункт 3.2 викласти в редакції: «Комісія 

утворюється у складі 9 осіб: із них 5 осіб – фахівці 

міської ради, 4 особи – депутати  Бурштинської 

міської ради (за згодою або делеговані особи) та діє 

на постійній основі».  

Пункт 4.2 «Не пізніше 30-ти днів після 

прийняття рішення Бурштинською міською радою 

«Про проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки» та за умови» далі по тексту. 

У підпункті 1 пункту 5.3 «передбачених пунктом 

4.9 цього Положення». 

Пункт 2 проєкту рішення викласти в редакції: 

 «На виконання пункту 3.1. розділу 3 «Положення 

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 

у сфері оцінки земель» рекомендувати міському 

голові включити до складу комісії депутатів міської 

ради згідно з Додатком». 

                                                С К Л А Д 

конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок  

на території Бурштинської міської ради 

Голова комісії :                       перший заступник 

міського голови 
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Заступник голови комісії:    Драбчук О.Т. депутат 

міської ради 

Секретар комісії :                   представник земельно-

екологічного відділу                                                       

Члени комісії :                        начальник земельно-

екологічного відділу    

представник сектору містобудування та архітектури 

представник юридичного відділу  

Василик В.Є. депутат міської ради 

Сенчина Т.М. депутат міської ради 

Тимошик М.Г. депутат міської ради   

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 25/90 -20 за основу. 

  «за»            -  24 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 25/90-20 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

М.Тимошик, депутат 

міської ради 

Взяла участь у обговоренні. 

 М.Михайлишин, 

Начальник 

юридичного відділу 

Взяла участь у обговоренні. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення  № 25/90-20. 

  «за»            -  23 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до проєкту рішення № 25/90-20.  

До пункту 1 проєкту рішення:  

Пункт 3.1. доповнити «Персональний склад комісії затверджується 

розпорядженням міського голови». 

 Пункт 3.2 викласти в редакції: «Комісія утворюється у складі 9 осіб: 

із них 5 осіб – фахівці міської ради, 4 особи – депутати  Бурштинської 

міської ради (за згодою або делеговані особи) та діє на постійній 
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основі».  

Пункт 4.2 «Не пізніше 30-ти днів після прийняття рішення 

Бурштинською міською радою «Про проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки» та за умови» далі по тексту. 

У підпункті 1 пункту 5.3 «передбачених пунктом 4.9 цього 

Положення». 

Пункт 2 проєкту рішення викласти в редакції: 

 «На виконання пункту 3.1. розділу 3 «Положення про конкурсний 

відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель» 

рекомендувати міському голові включити до складу комісії депутатів 

міської ради згідно з Додатком». 

                                                С К Л А Д 

конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок  

на території Бурштинської міської ради 

Голова комісії :                       перший заступник міського голови 

Заступник голови комісії:    Драбчук О.Т. депутат міської ради 

Секретар комісії :                   представник земельно-екологічного 

відділу                                                       

Члени комісії :                        начальник земельно-екологічного відділу    

представник сектору містобудування та архітектури представник 

юридичного відділу  

Василик В.Є. депутат міської ради 

Сенчина Т.М. депутат міської ради 

Тимошик М.Г. депутат міської ради   

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 25/90 -20 в цілому. 

  «за»            -  23 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 25/90 -20  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 26. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з 

місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді  на 2020 рік». (Проєкт №1960) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з поданими матеріалами, проєктом 

рішення та рекомендацією до проєкту рішення 

спільного засідання комісій з питань бюджету та 

економічного розвитку, з питань будівництва, 

 архітектури та житлово – комунального  господарства, 

земельної та з питань екології (протокол від 

18.02.2020 № 17) (додається). 

Запропонував внести зміни: 

         «Заходи з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення по  вул. Незалежності від 

будинку №1 до будинку №27 в м. Бурштин, Івано-

Франківської області» 110,0 тис.грн. 

(розпорядження Івано-Франківської ОДА та 

обласної ради від 17.02.2020  №97/95-р) 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 26/90 -20 за основу. 

  «за»            -  23 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 26/90-20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до пункту 1 проєкту рішення  № 26/90-20 

(додаються). 

  «за»            -  24 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до пункту 1 проєкту рішення № 26/90-20 (додаються).  

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 26/90 -20 в цілому. 

  «за»            -  24 
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СЛУХАЛИ: 27. 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 приватну власність 

(громадянка Сидорук Л.С.). (Проєкт №1943) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 11.02.2020  №2) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 27/90-20 в цілому. 

              «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 27/90 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального 

гаража, з передачею у приватну  власність (громадянин Токарський 

С.М.). (Проєкт №1944) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 11.02.2020  №2) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 28/90-20 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 26/90 -20  в цілому (рішення додається). 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 28/90 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про надання попереднього погодження приватному 

підприємцю Петрів Ользі Любомирівні на продаж земельної ділянки 

не сільськогосподарського призначення в м. Бурштин по вул. 

Р.Шухевича, 15 В. (Проєкт №1945) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 11.02.2020  №2) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 29/90-20 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 29/90 -20  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 ведення садівництва  з 

передачею у приватну власність ( громадянин Мариновський 

Я.П.).(Проєкт №1946) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 11.02.2020  №2) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 30/90-20 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/90 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 
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щодо відведення земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка 

Тимінська Л.Р.).(Проєкт №1947) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 11.02.2020  №2) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 31/90-20 в цілому. 

              «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 31/90 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадяни Тимінська Л.Р., Гутій О.В.). (Проєкт №1948) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 11.02.2020  №2) про підтримку 

проєкту рішення. 

Запропонував вилучити пункту 2 «Надати дозвіл  

Гутій Олені Віталіївні на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в м. 

Бурштин, урочище Конюшина, площею 0,0500га з 

передачею у приватну власність» 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 32/90 -20 за основу. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 32/90-20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення  № 32/90-20. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до проєкту рішення № 32/90-20 та вилучити пункт 2 

«Надати дозвіл  Гутій Олені Віталіївні на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в м. Бурштин, урочище 

Конюшина, площею 0,0500 га з передачею у приватну власність». 

 Голосували про прийняття рішення № 32/90-20 в цілому. 

              «за»          -  22 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 32/90 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 33. 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 приватну 

власність(громадяни Бойцун Г.С., Собчишин Л.С., Тимінський М.В.). 

(Проєкт №1949) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 11.02.2020  №2) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 33/90-20 в цілому. 

              «за»          -  22 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/90 -20  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 34. 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 приватну власність 

(громадянка Чернюк В.І.). (Проєкт №1950) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 11.02.2020  №2) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 34/90-20 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 34/90 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 35. 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 громадянин Городецький 

І.Ю.). (Проєкт №1951) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 11.02.2020  №2) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 35/90-20 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 35/90 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 
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щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних 

гаражів, з передачею у приватну  власність (громадянка Футерко 

Н.О.).(Проєкт №1952) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 11.02.2020  №2) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 36/90-20 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 36/90 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 37. 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 приватну власність 

(громадянка Ухман М.М.). (Проєкт №1953) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 11.02.2020  №2) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 37/90-20 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 37/90 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 38. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянин Нарватов В.О.). (Проєкт №1954) 
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ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 11.02.2020  №2) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 38/90-20 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 38/90 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 39. 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 приватну 

власність(громадянка Гутій Г.В.). (Проєкт №1955) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, рекомендацією 

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 11.02.2020  №2) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 39/90-20 в цілому. 

              «за»          -  21 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 39/90 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 40. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку,господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) громадянину Паньківу С.В.(Проєкт №1972) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, 

рекомендацією до проєкту рішення комісії 

земельної та з питань екології (протокол від 
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11.02.2020  №2) про підтримку проєкту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.Дулик, депутат 

міської ради 

Про відмову міською радою у зниженні ставки 

земельного податку до 3%. 

Про відсутність у проєкті рішення причини 

відмови. 

Про відсутність звернення  виконавчого апарату 

до суду щодо несплати податку на землю.. 

 В.Рик, депутат 

міської ради 

Про можливість віддати частину земельної 

ділянки у землі запасу міської ради. 

 М.Михайлишин,

начальник 

юридичного 

відділу 

Ознайомила із зауваженнями юридичного 

відділу (додаються). 

 Голосували про прийняття рішення № 40/90-20 в цілому. 

              «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  4 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 40/90 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 41. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

садівництва громадянину Паньківу С.В.(Проєкт №1973) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, 

рекомендацією до проєкту рішення комісії 

земельної та з питань екології (протокол від 

11.02.2020  №2) про підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 41/90-20 в цілому. 

              «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  4 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 41/90 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 42. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування індивідуального гаража громадянину Паньківу 

С.В.(Проєкт №1974) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

 Ознайомив з проєктом рішення, 

рекомендацією до проєкту рішення комісії 

земельної та з питань екології (протокол від 

11.02.2020  №2) про підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 42/90-20 в цілому. 

              «за»          -  18 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  4 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 42/90 -20  в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.Дулик, депутат 

міської ради 

Про  підготовку проєкту по ставках земельного 

податку. 

 І.Прокопів, 

депутат міської 

ради 

Про використання коштів від 

сільськогосподарських втрат. 

 В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Про цільове використання цих коштів. 

 

СЛУХАЛИ: 43. Відповіді на депутатські запити( Не було). 

СЛУХАЛИ: 44. Депутатські запити. (Т.Сенчина). 

ДОПОВІДАВ: 

 

Т.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Про депутатський запит щодо облаштування 

пішохідного переходу на перехресті вулиць С.Бандери-

Івана Франка-Торгова (копія запиту додається).  

 Голосували про прийняття рішення № 43.1/90-20 в цілому. 

              «за»          -  24 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43.1/90 - 20  в цілому (рішення додається). 

ДОПОВІДАВ: 

 

Т.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Про депутатський запит щодо дотримання правил 

благоустрою на території міста (копія запиту 

додається).  
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 Голосували про прийняття рішення № 43.2/90-20 в цілому. 

              «за»          -  22 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43.2/90-20 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 45. Різне.  

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.Дулик, депутат 

міської ради 

Про звернення до міського голови (копія додається). 

Про складське приміщення по вулиці Стуса та 

проведення робіт на прилеглій території. 

 А.Федорняк, 

депутат міської 

ради 

Про стан ліфту у другому під’їзді  по вул.О.Басараб 2 

та відсутність фінансування на його ремонт. 

 І.Дулик, депутат 

міської ради 

Про відсутність звіту міського голови на сесії. 

Про рішення виконкому щодо виділення земельної 

ділянки під автостоянку. 

Про розподіл приміщень у ЦНАП. 

Про виготовлення біг бордів.  

Про стан вікон у приміщенні ЦНАП. 

Про відкриття заводу «Леоні» у Хмельницькій області. 

Про надання інформації щодо переговорів з 

представниками «Леоні» міським головою та 

представником ДТЕК Денисом Шмигалем. 

 Р.Джура, 

міський голова 

Про відкриття сторінки в соціальній мережі 

«Чутка.іф». 

Про розподіл приміщень у ЦНАП та  його відкриття. 

Про стан вікон у приміщенні ЦНАП. 

Про звернення підприємця Антонів та рішення 

виконкому щодо земельної ділянки під автостоянку. 

Про депутатські запити Т.Сенчини. 

 Т.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Про виконання рішення  міської ради щодо обмеження 

продажу алкоголю. 

Про стихійну торгівлю. 
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 М.Михайлишин, 

начальник 

юридичного 

відділу 

Про тимчасову торгівлю. 

Про сплату земельного податку. 

Про державні акти на право постійного користування 

земельними ділянками. 

 І.Дулик, депутат 

міської ради 

Запропонував ліквідувати стихійну торгівлю під 

приводом епідемії. 

 Р.Джура, 

міський голова 

Про зустрічі з представниками «Леоні». 

Про ремонт ліфтів. 

Про фінансування КП «Житловик». 

Про порив води по вул. Січових Стрільців. 

Про реформування вторинної ланки медицини. 

Про діяльність первинної ланки медицини. 

Про освітню субвенцію. 

Про форум педагогічних працівників 26.03.2020. 

Про можливу позачергову сесію. 

Про спілкування з т.в.о. голови ОДА В.Федорівим. 

Про нараду Президента з представниками вугільної 

галузі. 

Про закриття трьох станцій ДТЕК з 01.04.2020. 

Про простій на ДТЕК Бурштинська ТЕС. 

Про пожежну частину ДТЕК Бурштинська ТЕС та 

можливе розширення штату місцевої пожежної частини. 

Про тижневі заходи у місті.  

Про роботи які будуть проведені у відпочинковій зоні. 

  

Примітка: відеотрансляцію дев’яностої  сесії міської ради сьомого скликання розміщено 

на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі «Нормативні документи». 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура  


