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      Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

дев’яносто п’ятої  позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

 

Від 29 травня  2020 року        м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 11:30 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

      –    25 депутатів міської ради (список додається); 

– представники:  виконавчого апарату, трудового колективу КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня», воїнів АТО. 

Відсутні на сесії: 1 депутат міської ради (А.Крижалка). 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний  дев’яносто п’ятої  сесії Бурштинської міської 

ради сьомого скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, 

міський 

голова 

Ознайомила з проєктом порядку денного дев’яносто 

п’ятої  сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

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

(Проєкт № 2042) 

   Доповідач: О.Петровська – начальник 

фінансового відділу 

2. Про безоплатну передачу засобів індивідуального 

захисту та дезінфікуючих засобів. (Проєкт № 2041) 

 Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору 

житлово – комунального господарства і обліку 

комунального майна 

3. Про Програму надання шефської  допомоги 

Галицькому РВК.(Проєкт № 2045) 

   Доповідач: Р.Гудзь – головний спеціаліст з 

питань діяльності правоохоронних органів, оборонної 

та мобілізаційної роботи 

 

4. Про внесення змін до Регламенту  роботи міської ради, 

затвердженого рішенням Бурштинської міської ради 

Івано – Франківської області № 01/46-18 від 

23.02.2018.(Проєкт № 2050) 

Доповідач: М.Михайлишин – начальник 

юридичного відділу 

5. Про затвердження фінансового плану на 2020 рік 
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Комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська  лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

(Проєкт № 2040) 

Доповідач: В.Василик – директор КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня» 

6. Про затвердження Положення про оплату праці, умови, 

диференційовані показники та розміри преміювання  

керівників комунальних підприємств, засновником яких 

є Бурштинська міська рада Івано-Франківської 

області.(Проєкт № 2035) 

7. Про внесення змін до контракту з директором 

комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області.(Проєкт № 2036) 

Доповідач: М.Михайлишин – начальник 

юридичного відділу 

8. Про погодження призначення медичного директора  та 

головного бухгалтера комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської  міської  ради Івано-Франківської  

області.(Проєкт № 2053) 

                   Доповідач: Н.Кицела – заступник міського 

голови 

9. Про затвердження Статуту комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області у новій редакції. .(Проєкт № 

2051) 

Доповідач: М.Михайлишин – начальник 

юридичного відділу 

10. Про створення тимчасової контрольної комісії з 

вивчення економічної обґрунтованості тарифів на 

централізоване теплопостачання та централізоване 

водопостачання гарячої води жителям м. Бурштин 

компанією ДТЕК в 2018 – 2020 роках.(Проєкт № 2052) 

Доповідач:  І.Прокопів – депутат міської 

ради 

11. 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  Любінець Л.С., Голод І.М., 
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Якимів О.М., Угрюмов Ю.Ю.). (Проєкт № 2046) 

12. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у спільну часткову власність (громадяни 

Пакуліна О.С., Пакулін С.П.). (Проєкт № 2047) 

13. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування будівель закладів 

охорони здоров’я та соціальної допомоги КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня». (Проєкт № 

2048) 

14. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж  

земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів 

з передачею у приватну власність(громадяни Мамай 

І.М., Тучак Н.Д., Дацишин Г.П., Паньків В.В.).(Проєкт 

№ 2049) 

   Доповідач: В.М.Копаниця – начальник 

земельно  -  екологічного відділу 

15. Відповіді на депутатські запити. 

16. Депутатські запити. 

17. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура, 

міський 

голова 

    Про внесення до порядку денного пунктом 11 проєкту      

№ 2065 «Про затвердження  містобудівної документації 

«Детальний план території  для реконструкції приміщення 

приймального відділення КНП Бурштинська центральна 

лікарня під приймальне відділення екстренної  

(невідкладної медичної допомоги)  на вул. Шухевича,15 в 

м. Бурштин Івано-Франківської області»».(Доповідач: 

Т.Білоока – завідувач сектору містобудування та 

архітектури). 

 Голосували про прийняття проєкту порядку денного 95 сесії за основу. 

  «за»            -  24 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Проєкт порядку денного 95 сесії  прийняти за основу. 

 Голосували про внесення до порядку денного пунктом 11 проєкту      

№ 2065 «Про затвердження  містобудівної документації «Детальний 

план території  для реконструкції приміщення приймального відділення 

КНП Бурштинська центральна лікарня під приймальне відділення 

екстренної  (невідкладної медичної допомоги)  на вул. Шухевича,15 в 

м. Бурштин Івано-Франківської області»». 

 «за»            -  24 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:          Внести до порядку денного пунктом 11 проєкт  № 2065 «Про 

затвердження  містобудівної документації «Детальний план території  

для реконструкції приміщення приймального відділення КНП 

Бурштинська центральна лікарня під приймальне відділення екстренної  

(невідкладної медичної допомоги)  на вул. Шухевича,15 в м. Бурштин 

Івано-Франківської області»». 

 

 Голосували про порядок денний 95 сесії в цілому. 

  «за»              -  25 

      «проти»       -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний дев’яносто п’ятої сесії Бурштинської 

міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік.(Проєкт № 

2042) 

Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

2. Про безоплатну передачу засобів індивідуального захисту та 

дезінфікуючих засобів.(Проєкт № 2041) 

Доповідач: І.Бандура – завідувач сектору житлово – комунального 

господарства і обліку комунального майна 

3. Про Програму надання шефської  допомоги Галицькому 

РВК.(Проєкт № 2045) 

Доповідач: Р.Гудзь – головний спеціаліст з питань діяльності 

правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи 

4. Про внесення змін до Регламенту  роботи міської ради, 

затвердженого рішенням Бурштинської міської ради Івано – 
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Франківської області № 01/46-18 від 23.02.2018 року.(Проєкт № 2050) 

Доповідач: М.Михайлишин – начальник юридичного відділу 

5. Про затвердження фінансового плану на 2020 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська  

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

(Проєкт № 2040) 

Доповідач: В.Василик – директор КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» 

6. Про затвердження Положення про оплату праці, умови, 

диференційовані показники та розміри преміювання  керівників 

комунальних підприємств, засновником яких є Бурштинська міська 

рада Івано-Франківської області.(Проєкт № 2035) 

7. Про внесення змін до контракту з директором комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області.(Проєкт № 2036) 

Доповідач: М.Михайлишин – начальник юридичного відділу 

8. Про погодження призначення медичного директора  та головного 

бухгалтера комунального некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська лікарня» Бурштинської  міської  ради Івано-

Франківської  області.(Проєкт № 2053) 

 Доповідач: Н.Кицела – заступник міського голови 

9. Про затвердження Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області у новій редакції. .(Проєкт № 

2051) 

 Доповідач: М.Михайлишин – начальник юридичного відділу 

10. Про створення тимчасової контрольної комісії з вивчення 

економічної обґрунтованості тарифів на централізоване 

теплопостачання та централізоване водопостачання гарячої води 

жителям м. Бурштин компанією ДТЕК в 2018 – 2020 роках.(Проєкт № 

2052) 

           Доповідач:  І.Прокопів – депутат міської ради 

11.  Про затвердження  містобудівної документації 

«Детальний план території  для реконструкції приміщення 

приймального відділення КНП Бурштинська центральна лікарня під 

приймальне відділення екстренної  (невідкладної медичної допомоги)  

на вул. Шухевича,15 в м. Бурштин Івано-Франківської області». 

(Проєкт № 2065) 

    Доповідач: Т.Білоока – завідувач сектору містобудування та 

архітектури). 
12. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
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господарства  з передачею у приватну власність(громадяни  

Любінець Л.С., Голод І.М., Якимів О.М., Угрюмов Ю.Ю.). (Проєкт 

№ 2046) 

13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею 

у спільну часткову власність (громадяни Пакуліна О.С.,                

Пакулін С.П.). (Проєкт № 2047) 

14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування будівель закладів 

охорони здоров’я та соціальної допомоги             КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня». (Проєкт № 2048) 

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення)меж  земельних ділянок  в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування індивідуальних 

гаражів з передачею у приватну власність(громадяни Мамай І.М., 

Тучак Н.Д., Дацишин Г.П., Паньків В.В.).(Проєкт № 2049) 

 Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно  -  екологічного 

відділу 

16. Відповіді на депутатські запити. 

17. Депутатські запити. 

18. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік.  (Проєкт  № 2042). 

ДОПОВІДАВ: 

 

О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціями до проєкту рішення комісії з 

питань бюджету та економічного розвитку 

(протоколи від 28.04.2020  № 9, від 26.05.2020                     

№ 10) (додаються). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 01/95-20 за основу. 

  «за»            -  25 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 01/95 -20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 01/95-20. 

  «за»             -  25 

«проти»      -  0 
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«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни (додаються). 

 Голосували про прийняття рішення № 01/95-20 в цілому. 

              «за»          -  25 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/95-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про безоплатну передачу засобів індивідуального захисту та 

дезінфікуючих засобів.(Проєкт № 2041)  

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Бандура, 

завідувач сектору 

житлово – 

комунального 

господарства і 

обліку 

комунального 

майна 

 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендацією до комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 26.05.2020                   

№ 10 ) про погодження проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 02/95-20 в цілому. 

              «за»          -  25 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/95-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про Програму надання шефської  допомоги Галицькому 

РВК.(Проєкт № 2045)  

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Гудзь, головний 

спеціаліст з 

питань діяльності 

правоохоронних 

органів, 

оборонної та 

мобілізаційної 

роботи 

Ознайомив з проєктом рішення та 

рекомендаціями комісій: 

 з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 26.05.2020 № 10 ) про погодження 

проєкту рішення; 

з питань гуманітарної політики (протокол від 
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 26.05.2020 № 5 ) про погодження проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 03/95-20 в цілому. 

              «за»          -  25 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/95-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 4. 4. Про внесення змін до Регламенту  роботи міської ради, 

затвердженого рішенням Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області № 01/46-18 від 23.02.2018 року.(Проєкт № 2050) 

ДОПОВІДАВ: 

 

М.Михайлишин, 

начальник 

юридичного 

відділу  

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціями  до проєкту рішення комісій: 

 з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 26.05.2020 №10) про погодження 

проєкту рішення; 

з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства (протокол від 26.05.2020 

№18) про підтримку проєкту рішення; 

з питань законності та етики 

(протокол від 26.05.2020 №57) про підтримку 

проєкту рішення; 

з питань гуманітарної політики (протокол від 

 26.05.2020 №5) про підтримку проєкту рішення.   

Запропонувала внести технічну правку до пункту 

10: замість «членами лічильної комісії» прописати 

«секретарем ради». 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Про недоцільність запропонованої правки. 

 Голосували про прийняття рішення № 04/95-20 в цілому. 

              «за»          -  25 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/95-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження фінансового плану на 2020 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська  

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

(Проєкт № 2040) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В.Василик,  

директор КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня» 

Ознайомив з проєктом рішення.  

ВИСТУПИЛИ: Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Повідомив про розгляд проєкту рішення на 

спільному засіданні комісій з питань бюджету та 

економічного розвитку, з питань законності  та 

етики, з питань гуманітарної політики (протокол від 

 26.05.2020 № 1) та ознайомив з рекомендацією:  

Рекомендувати директору підприємства за 

підсумками результатів 6 місяців (до 1 липня 2020 

року) вжити заходів щодо оптимізації штатного 

розпису та подати розрахунок потреби в коштах на 

виплату розрахункових.   

 Л.Горват, В.Рик, 

Л.Івасюк, 

депутати міської 

ради 

Взяли участь у обговоренні. 

 О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

Взяла участь у обговоренні. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 05/95-20 за основу. 

  «за»            -  25 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 05/95 -20 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: І.Прокопів, 

депутат міської 

ради 

Запропонував у пункті 3 проєкту рішення 

вилучити слово «Рекомендувати». 
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 Л.Горват, 

депутат міської 

ради 

Запропонував у пункті 3 проєкту рішення 

вилучити слово «до». 

 В.Рик, депутат 

міської ради 

Запропонував у пункті 3 проєкту рішення 

вилучити «за підсумками результатів 6 місяців» та 

доповнити « і надати інформацію». 

 Голосували про зміни до пункту 3 рішення № 05/95-20. 

  «за»             -  24 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни та викласти пункт 3 у редакції: 

«Директору підприємства (до 1 липня 2020року) вжити заходів і 

надати інформацію щодо оптимізації штатного розпису та подати 

потребу в коштах на виплату розрахункових». 

 Голосували про прийняття рішення № 05/95-20 в цілому. 

              «за»          -  25 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/95-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження Положення про оплату праці, умови, 

диференційовані показники та розміри преміювання  керівників 

комунальних підприємств, засновником яких є Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області. (Проєкт № 2035) 

ДОПОВІДАВ: 

 

М.Михайлишин, 

начальник 

юридичного 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціями комісій з питань бюджету та 

економічного розвитку, з питань законності  та 

етики, з питань гуманітарної політики (протокол від 

 26.05.2020 № 1): 

п. 2 «Дане Положення  застосовується  для  

визначення  розміру посадового окладу та 

преміювання керівників наступних комунальних 
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підприємств: 2.1. Комунальне некомерційне 

підприємство «Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області. 2.2.Комунальне некомерційне 

підприємство «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області» викласти в такій редакції 

«Дане Положення застосовується для визначення 

розміру посадового окладу та преміювання 

керівника КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» та скрізь по тексту внести правки відносно 

одного підприємства. 

п.2 примітки додатку 1  викласти в такій редакції: 

«працівником основної професії для визначення 

розміру посадового окладу керівника – директора 

комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області вважати – медичну сестру  з 6 тарифним 

розрядом ( посадовий оклад 3048)». Запропонувала 

у п. 2.1 розділу ІІ Положення після слів  «цього 

Положення» доповнити словами: «який 

визначається колективним договором 

підприємства». 

п.3.6 після слів «встановлюється» додати 

«Засновником». 

 п.4,2 слова «міському голові» замінити  словом 

«Засновнику» 

П.4.1 викласти в такій редакції:  «преміювання 

керівника підприємства здійснюється на підставі 

рішення Бурштинської міської ради за 

результатами заслуховування звіту керівника 

підприємства за розпорядженням міського голови у 
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разі дотримання умов преміювання та за 

результатами виконання диференційованих 

показників, визначених цим Положенням». 

ВИСТУПИЛИ: В.Василик, 

депутат міської 

ради 

Повідомив про конфлікт інтересів (повідомлення 

додається). 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 06/95-20 за основу. 

   «за»            -  24 

«проти»     -  0 

                                                   «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 06/95 -20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 06/95-20. 

   «за»             -  24 

«проти»      -  0 

«утрим.»     - 0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни. 

п. 2 «Дане Положення застосовується  для  визначення  розміру 

посадового окладу та преміювання керівників наступних комунальних 

підприємств: 2.1. Комунальне некомерційне підприємство 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області . 2.2. Комунальне 

некомерційне підприємство «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області» викласти в такій 

редакції «Дане Положення застосовується для визначення розміру 

посадового окладу та преміювання керівника КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» та скрізь по тексту внести правки відносно 

одного підприємства. 

п.2 примітки додатку 1 викласти в такій редакції: «працівником 

основної професії для визначення розміру посадового окладу керівника 

– директора комунального некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області вважати – медичну сестру  з 6 тарифним розрядом 

( посадовий оклад 3048)».  
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У п. 2.1 розділу ІІ Положення після слів  «цього Положення» доповнити 

словами: «який визначається колективним договором підприємства». 

п.3.6 після слів «встановлюється» додати «Засновником». 

 п.4.2 слова «міському голові» замінити  словом «Засновнику» 

п..4.1 викласти в такій редакції:  «преміювання керівника підприємства 

здійснюється на підставі рішення Бурштинської міської ради за 

результатами заслуховування звіту керівника підприємства за 

розпорядженням міського голови у разі дотримання умов преміювання 

та за результатами виконання диференційованих показників, визначених 

цим Положенням». 

 Голосували про прийняття рішення № 06/95-20 в цілому. 

              «за»          -  24 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/95-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін до контракту з директором комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

(Проєкт № 2036) 

ДОПОВІДАВ: 

 

М.Михайлишин, 

начальник 

юридичного 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціями комісій з питань бюджету та 

економічного розвитку, з питань законності  та 

етики, з питань гуманітарної політики (протокол від 

 26.05.2020 № 1) про погодження проекту рішення 

та внесення змін : 

У мотивувальній частині вилучити «14.04.2020 

№104» та доповнити «22.05.2020 №147». 

У пункті 1 Додатку вилучити «молодшу», «2280 

грн. 00 коп.», «7» та доповнити «3048 грн. 00 коп.». 

ВИСТУПИЛИ: Л.Горват, 

І.Карвацький, 

депутати міської 

ради 

Взяли участь в обговоренні. 
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 М.Михайлишин, 

начальник 

юридичного 

відділу 

Взяла участь в обговоренні. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 07/95-20 за основу. 

  «за»            -  23 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 07/95-20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до рішення № 07/95-20. 

  «за»             -  24 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни. 

У мотивувальній частині вилучити «14.04.2020 №104» та доповнити 

«22.05.2020 №147». 

У пункті 1 Додатку вилучити «молодшу», «2280 грн. 00 коп.», «7» та 

доповнити «3048 грн. 00 коп.». 

 Голосували про прийняття рішення № 07/95-20 в цілому. 

              «за»          -  24 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  1  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/95-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про погодження призначення медичного директора  та головного 

бухгалтера комунального некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська лікарня» Бурштинської  міської  ради Івано-

Франківської  області.(Проєкт № 2053) 

ДОПОВІДАВ: 

 

Н.Кицела, 

заступник 

міського голови  

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціями комісій з питань бюджету та 

економічного розвитку, з питань законності  та 
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етики, з питань гуманітарної політики (протокол від 

 26.05.2020 № 1) про погодження проекту рішення. 

Ознайомила з поданими документами 

Н.Сачинської. 

ВИСТУПИЛИ: Р.Бардашевський, 

Л.Горват, 

депутати міської 

ради 

Взяли участь в обговоренні. 

 Р.Бардашевський, 

депутат міської 

ради 

Про надання інформації чому даний проєкт не 

розглядався комісією з питань гуманітарної 

політики. 

 Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Про причини не подання даного проєкту на 

комісію з питань гуманітарної політики.  

 Н.Сачинська, 

кандидат на 

посаду 

медичного 

директора КНП  

Про бачення розвитку лікарні. 

Про надання згоди на посаду. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Взяла участь в обговоренні. 

 Р.Бардашевський, 

І.Карвацький, 

Т.Сенчина, 

Л.Івасюк, 

І.Дашевич, 

депутати міської 

ради 

Взяли участь в обговоренні. 

 Т.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Взяла участь в обговоренні. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Взяла участь в обговоренні. 

 Н.Кицела, 

заступник 

міського голови 

Ознайомила з поданими документами Л.Левик. 

 Л.Левик, 

кандидат на 

посаду головного 

бухгалтера КНП 

Про бачення роботи на посаді. 
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 В.Рик, Т.Сенчина, 

Л.Івасюк, 

Р.Бардашевський, 

депутати міської 

ради 

 

 В.Василик, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Взяла участь в обговоренні. 

 Голосували про прийняття рішення № 08/95-20 в цілому. 

              «за»          -  25 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/95-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області у новій редакції. (Проєкт № 

2051). 

ДОПОВІДАВ: 

 

М.Михайлишин, 

начальник 

юридичного 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціями комісій з питань бюджету та 

економічного розвитку, з питань законності  та 

етики, з питань гуманітарної політики (протокол від 

 26.05.2020 № 1) про погодження проєкту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Запропонував доповнити проєкт рішення 

пунктом: «Пункт 6 рішення Бурштинської міської 

ради від 27.12.2019 №01/86-19 «Про  створення 

комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська  лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської 

області» вважати таким, що втратив чинність з 

моменту набуття чинності даного рішення». 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 09/95-20 за основу. 

  «за»            -  24 
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«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 09/95 -20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 09/95-20. 

  «за»             -  24 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни. 

Пункт 2: «Пункт 6 рішення Бурштинської міської ради від 

27.12.2019 №01/86-19 «Про  створення комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області» вважати таким, що втратив 

чинність з моменту набуття чинності даного рішення». 

 Голосували про прийняття рішення № 09/95-20 в цілому. 

              «за»          -  24 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 09/95-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 10.  Про створення тимчасової контрольної комісії з вивчення 

економічної обґрунтованості тарифів на централізоване 

теплопостачання та централізоване водопостачання гарячої води 

жителям м. Бурштин компанією ДТЕК в 2018 – 2020 роках. (Проєкт № 

2052)  

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Прокопів, 

депутат міської 

ради 

 

Ознайомив з проєктом рішення та 

рекомендацією до проєкту рішення комісій: 

 з питань законності  та етики  

(протокол від 26.05.2020 №57) про підтримку 

проєкту рішення; 

з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства (протокол від 26.05.2020 

№18) про підтримку проєкту рішення.   
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ВИСТУПИЛИ: Л.Горват, 

голова комісії з 

питань 

законності  та 

етики 

Про розгляд проекту комісією. 

Про зняття кандидатур Л.Горвата та 

А.Федорняка. 

 І.Карвацький, 

депутат міської 

ради 

 

Про склад комісії із трьох чоловік. 

 В.Василик, 

депутат міської 

ради 

 

Про  включення кандидатури І.Карвацького. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Про включення кандидатури міського голови. 

 І.Прокопів, 

депутат міської 

ради 

 

Про включення кандидатури М.Шкарповича. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 10/95-20 за основу. 

  «за»            -  24 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: 
Проєкт рішення № 08/95-20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 10/95-20. 

  «за»             -  24 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни. 

      У пункті 1: 

Вилучити «Федорняк Андрій   - член комісії (за згодою),                             

Горват Любомир    - член комісії (за згодою)», доповнити «Карвацький 

Ігор - член комісії (за згодою), Шкарпович Микола - член комісії                       

(за згодою)» 
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 Голосували про прийняття рішення № 10/95-20 в цілому. 

              «за»          -  23 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/95-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» на розробку проекту  Детального плану території по  вулиці 

Шухевича  в м. Бурштин. (Проєкт  № 2013)             

ДОПОВІДАВ 

 

Л.Гой, 

спеціаліст 

сектору 

містобудування 

та архітектури 

 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального 

господарства (протокол від 26.05.2020 № 18) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 11/95 -20 в цілому. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11/95 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 12. 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  Любінець Л.С., Голод І.М., Якимів О.М., 

Угрюмов Ю.Ю.). (Проєкт № 2046) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 21.05.2020 № 5) про підтримку 

проєкту рішення. 
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 Голосували про прийняття проєкту рішення № 12/95 -20 в цілому. 

  «за»            -  22 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12/95 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

спільну часткову власність (громадяни Пакуліна О.С.,  Пакулін С.П.). 

(Проєкт № 2047)       

ДОПОВІДАВ 

 

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 21.05.2020 № 5) про підтримку 

проєкту рішення. Запропонував внести технічну 

правку до пункту 1  «спільну часткову». 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 13/95 -20 в цілому. 

  «за»            -  23 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 13/95 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування будівель закладів 

охорони здоров’я та соціальної допомоги КПН «Бурштинська 

центральна міська лікарня». (Проєкт № 2048) 
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ДОПОВІДАВ 

 

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 21.05.2020 № 5) про підтримку 

проєкту рішення. Запропонував внести технічну 

правку до пункту 1  «комунальної власності». 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 14/95 -20 в цілому. 

  «за»            -  23 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/95 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок  в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування індивідуальних 

гаражів з передачею у приватну власність(громадяни Мамай І.М., 

Тучак Н.Д., Дацишин Г.П., Паньків В.В.).(Проєкт № 2049) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.М.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 21.05.2020 № 5) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 15/95 -20 в цілому. 

  «за»            -  24 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/95 -20  в цілому (рішення додається). 

 

Примітка: відеотрансляцію дев’яносто п’ятої сесії міської ради сьомого скликання 

розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі «Нормативні 

документи». 

 

 

Міський голова                                                                              Роксолана Джура  


