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      Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

дев’яносто першої  позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

Від  12 березня  2020 року        м. Бурштин 

 

Початок: 14:00 

Закінчення: 15:45 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       21 депутат міської ради (список додається); 

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

Відсутні на сесії: 5 депутатів міської ради (Р.Бардашевський, І.Дашевич, І.Карвацький,  

В.Котів, М.Тимошик). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії на 91 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 91сесію. 

     «за»            -  22 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Ввести в склад лічильної комісії на 91 сесію депутата міської ради 

Л.Горвата. 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний  дев’яносто першої сесії Бурштинської міської 

ради сьомого скликання. 



 2 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, 

міський 

голова 

Ознайомила з проєктом порядку денного 

дев’яносто першої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 

1. Про звернення – протест депутатського корпусу 

Бурштинської міської ради на виступ міського голови 

на сесії Галицької районної ради 06.03.2020. (Проєкт  

№ 2010) 

Доповідач:   І.Харів  – депутат міської 

ради 

2.  Відповіді на депутатські запити. 

3. Депутатські запити. 

4. Різне. 

 

 Голосували про порядок денний 89 сесії в цілому. 

 «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  1 

 (Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний дев’яносто першої сесії Бурштинської 

міської ради сьомого скликання: 

1. Про звернення – протест депутатського корпусу Бурштинської 

міської ради на виступ міського голови на сесії Галицької 

районної ради 06.03.2020. (Проєкт  № 2010) 

Доповідач:   І.Харів  – депутат міської ради 

2.  Відповіді на депутатські запити. 

3. Депутатські запити. 

4. Різне. 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про звернення – протест депутатського корпусу Бурштинської 

міської ради на виступ міського голови на сесії Галицької 

районної ради 06.03.2020. (Проєкт  № 2010) 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Харів, депутат 

міської ради 

Ознайомив із текстом звернення та проєктом 

рішення (копії додаються).  
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ВИСТУПИЛИ: Т.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Про відстежування переписки на фейсбуці. 

Про звинувачення на адресу ВО «Батьківщина» у 

Бурштинській міській раді. 

 Л.Івасюк, депутат 

міської ради 

Виступила із заявою. 

 А.Федорняк, 

депутат міської 

ради 

Про розгляд звернення щодо сіл Бовшів та 

Задністрянське  Галицькою районною радою 

06.03.2020 та відсутність юридичної сили 

прийнятого рішення. 

Про виступ міського голови Роксолани Джури на 

сесії Галицької районної ради. 

 І.Харів, депутат 

міської ради 

Про рішення КМУ щодо Угринівської ОТГ. 

 М.Шкарпович, 

депутат міської 

ради 

Запропонував ознайомити із висновками комісії з 

питань законності та етики. 

 К.Соронович, 

депутат міської 

ради 

Про процес формування Бурштинської ОТГ у 

2015 році. 

 В.Василик, 

депутат міської 

ради 

Про процес формування Бурштинської ОТГ у 

2015 році. 

 І.Дулик, депутат 

міської ради 

Запропонував міському голові надати відповіді 

на питання. 

 І.Прокопів, 

депутат міської 

ради 

Про виступи міського голови щодо статусу міста. 

Про статус міста обласного значення. 

Про втрату шансу для міста. 

Про висловлювання міського голови щодо 

Дениса Шмигаля та лобіювання інтересів ДТЕК. 

Про стан міста. 

Про переплату ДТЕК мешканцями міста                           

9 млн.грн. 

Запропонував комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку розглянути питання щодо 

витрат пального на суму 150 тис грн. у 2019 році. 

 В.Рик, депутат 

міської ради 

Вказав на відкритість засідань комісії з питань 

бюджету та економічного розвитку та запросив 

І.Прокопіва взяти у них участь. 
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Вказав на необхідність проведення сесії для 

висловлення позиції. 

Про рішення сільських рад сіл Задністрянське та 

Бовшева щодо виходу з Бурштинської ОТГ. 

Про фінансування послуг, які надаються 

мешканцям даних сіл у місті. 

Про підтримку Бурштинської ОТГ фракцією 

«Громадянська позиція». 

 І.Мазур, депутат 

міської ради 

Про роботу попередників щодо створення 

Бурштинської ОТГ. 

Про підтримку представниками ВО «Свобода» 

Бурштинської ОТГ. 

Про сесійну залу, як площадку для обговорення. 

 Р.Іванюк, депутат 

міської ради 

Про підтримку фракцією «Блок Петра 

Порошенка «Солідарність»» Бурштинської ОТГ у 

форматі 2015 року. 

Закликав до консолідації і об’єднання. 

Про висловлювання міського голови на сесії 

Галицької районної ради. 

 І.Дулик, депутат 

міської ради 

Про підтримку представниками Бурштинської 

ОТГ. 

Про негативну роботу виконавчого комітету 

щодо створення ОТГ. 

Закликав підтримати проєкт рішення. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Запроонувала надати слово депутатам Галицької 

районної ради Василю Андрієшину та Ростиславу 

Витриховському. 

 Голосували про надання слова депутату Галицької районної ради 

Василю Андрієшину. 

   «за»            -  22 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Надати слово депутату Галицької районної ради Василю Андрієшину. 
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 Голосували про надання слова депутату Галицької районної ради 

Ростиславу Витриховському. 

   «за»            -  22 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Надати слово депутату Галицької районної ради Ростиславу 

Витриховському 

ВИСТУПИЛИ: Р.Витриховський, 

депутат 

Галицької 

районної ради 

Про формування Бурштинської ОТГ. 

Про сесію Галицької районної ради 06.03.2020. 

 В.Андрієшин, 

депутат 

Галицької 

районної ради 

Про причину розгляду  проєкту Галицькою 

районною радою та боротьбу за кошти Бовшівської 

сільської ради. 

Про рішення Галицької районної ради, яке немає 

юридичної сили. 

 І.Прокопів, 

депутат міської 

ради 

Про виступ міського голови, який мав би звучати 

у контексті «Бурштинська міська рда не підтримує 

рішення Галицької районної ради». 

 В.Андрієшин, 

депутат 

Галицької 

районної ради 

Про умови, в яких  виступала міський голова на 

сесії районної ради. 

 І.Прокопів, 

депутат міської 

ради 

Про чітку позицію щодо висловлювань. 

 І.Харів, депутат 

міської ради 

Про висловлювання міського голови на нарадах 

та ефірах щодо створення великої Галицької 

громади.  

 Голосували про надання слова представнику громадськості міста Ігору 

Федорченку. 

  «за»            -  22 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 



 6 

ВИРІШИЛИ: Надати слово представнику громадськості міста Ігору Федорченку 

 І.Федорченко, 

представник 

громадськості 

міста  

Про виступ міського голови. 

 В.Андрієшин, 

депутат 

Галицької 

районної ради 

Про причини присутності голови на сесії 

Галицької районної ради. 

 Л.Івасюк, депутат 

міської ради 

Про наявність флешки із записом виступу 

міського голови на сесії Галицької районної ради 

06.03.2020. 

Про опитування мешканців міста щодо 

Бурштинської ОТГ у мережі фейсбук. 

Про вираження депутатської позиції. 

 Л.Горват, 

депутат міської 

ради, голова 

комісії з питань  

законності та 

етики 

Про розгляд питання  комісією з питань 

законності та етики (протокол від 12.03.2020 № 54) 

та відсутність прийнятого рішення щодо роєкту 

рішення. 

 Т.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Про поведінку міського голови. 

Про не створення Бурштинської ОТГ. 

 К.Соронович, 

депутат міської 

ради 

Про результати опитування у 2015 році жителів 

сіл Бовшів та Задністрянське щодо входження до 

Бурштинського ОТГ.  

 Голосували про прийняття рішення по проекту № 2010 в цілому. 

              «за»          -  12 

«проти»    -  3 

«утрим.»   -  7  

(Результати поіменного голосування додаються). 

 Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 

депутатів та міський голова. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.Джура, міський 

голова 

     Про підготовку позачергової сесії. 

     Про виступ на сесії Галицької районної ради. 

Про круглий стіл у м.Галич 02.03.2020. 
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Про перспективний план формування ОТГ. 

Про відсутність змін до складу Бурштинської 

ОТГ. 

Про сесію Галицької районної ради 06.03.2020. 

Про коментар міського голови у мережі 

фейсбук. 

Про роботу у регіональній групі ОДА щодо змін 

до перспективного плану ОТГ області. 

Про зустріч із заступником міністра 

міністерства регіонального розвитку. 

Про добровільність створення ОТГ. 

Про вибори 25 жовтня 2020 року у форматі 

Бурштинської ОТГ 2015 року. 

 

Т.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Про статус міста та створення Бурштинської 

ОТГ. 

Про надання інформації щодо роботи міського 

голови по створенню ОТГ. 

Про втрати для громади. 

 

Р.Джура, міський 

голова 

    Про думку громади. 

    Про депутатів різних скликань. 

    Про звернення  голови Бовшівської сільської 

ради Г.Очкур. 

 

І.Дулик, депутат 

міської ради 

    Про дотримання регламенту. 

    Про втрачені кошти, які зазнала громада по 

причині не створення ОТГ. 

 

Р.Джура, міський 

голова 

Про можливість створеня ОТГ після травня 2018 

року. 

Про вибори  в жовтні 2020 року у форматі 

Бурштинської ОТГ 2015 року. 

   Про статус міста обласного значення та 

нестабільність бюджету міської ради. 

   Про роботу колегіального органу. 

 Л.Горват, депутат 

міської ради 
Про порядок денний сесії. 
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 2. Відповіді на депутатські запити. (Не було) 

 3. Депутатські запити. (Не було) 

СЛУХАЛИ: 4. Різне.  

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.Дулик, депутат 

міської ради 

Про незадоволення наданою відповіддю на 

депутатське зверненя щодо сплати за землю. 

 Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Про процедуру розгляду зауважень депутата. 

 А.Федорняк, 

депутат міської 

ради 

Про надання інформації щодо стану ліфтів у 

будинку по вул. Ольги Басараб, 2. 

 Т.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Про аналітику сплати земельного податку. 

Про надання інформації щодо коштів, виділених 

державою для міста на боротьбу з коронавірусом. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Про відсутність коштів, виділених державою на 

боротьбу з короновірусом. 

Про оголошення карантину. 

Про оплату працівникам бюджетних установ під 

час карантину. 

Про забезпечення лікувальних закладів. 

Про незадовільну роботу фіскальної служби. 

Про нових власників рибгоспу «Бурштинський» 

та заборгованість підприємства перед містом. 

Про відключення електроенергії за борги. 

Про запуск ліфтів. 

Про кошти для КП «Житловик». 

Про роботи по місту. 

Про роботи по ремонту доріг. 

Про аварійність ліфта по вул.Ольги Басараб,2. 

Про роботи проведені у місті для 

функціонування майбутньої ОТГ. 

Про підготовку лікарні до прийому пацієнтів з 

діагнозом коронавірус. 

 В.Рик, депутат 

міської ради 

Про звернення мешканців щодо дефектного акту на  

ремонт даху по вул. Стуса, 24. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Про аварійні роботи на багатоповерховому будинку 

по вул. Бандери. 
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 В.Гулик, перший 

заступник 

міського голови 

Про роботу над зведеним кошторисом щодо 

робіт по ліквідації наслідкв стихії. 

Про роботи, проведені по ліквідації наслідків 

стихії. 

 І.Харів, депутат 

міської ради 

Про роботу ліфта по вул. Данила Галицького, 5. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Про включення ліфту. 

 І.Харів, депутат 

міської ради 

Про дії з боржниками комунальних послуг. 

 І.Дулик, депутат 

міської ради 

Про борг рибгоспу «Галицький» щодо сплати 

земельного податку та відсутність позову до суду. 

Про лобіювання міським головою дозволу на 

будівництво будинку по вул. Шухевича та можливість 

використання земельної ділянки під автостоянку. 

Про стоянку по вул. Бандери 34-36. 

Про присвоєння поштових адрес в обмін на 

заключення договору оренди.  

Про рішення міської ради щодо виділення земельної 

ділянки по вул. Коновальця біля льодової арени та 

рішення суду. 

Про розпорядження міського голови щодо заборони 

стихійної торгівлі напроти ТЦ «Гулівер» та збір коштів 

за торгівлю. 

 Р.Джура, міський 

голова 

З пропозицією надати офіційне підтвердження 

факту лобіювання міським головою виділення 

земельної ділянки для будівництва 

багатоквартирного будинку. 

Про використання пального. 

 В.Данилюк, 

мешканець міста 

Про розгляд проєкту № 2010 та необхідність 

його повторного розгляду на наступній сесії. 

 

Примітка: відеотрансляцію дев’яносто першої позачергової сесії міської ради сьомого 

скликання розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі 

«Нормативні документи». 

 

 

Міський голова                                                                              Роксолана Джура  


