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      Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

сто першої сесії міської ради сьомого скликання 

 

Від 31 серпня 2020 року        м. Бурштин 

Початок: 10:40 

Закінчення: 12:10 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

      –    15 депутатів міської ради (список додається); 

– представники  виконавчого апарату. 

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

А.Крижалка, І.Мазур, К.Соронович, М.Тимошик, А.Федорняк, І.Харів, М.Шкарпович). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії на 101 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 101 сесію. 

     «за»            -  15 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Ввести в склад лічильної комісії на 101 сесію депутата міської ради  

Л.Горвата. 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний сто першої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 
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ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, 

міський 

голова 

Ознайомила з проєктом порядку денного сто першої 

сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про виконання бюджету міста за І півріччя 2020 року. 

(Проєкт №2115) 

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

№2141) 

   Доповідач: О.Петровська – начальник 

фінансового відділу 

3. Про затвердження Положення про порядок і правила 

розміщення на території м.Бурштина пересувних малих 

архітектурних форм та транспортних засобів для 

здійснення виїзної торгівлі. (Проєкт №2015) 

Доповідач: М.Назар – начальник відділу 

економіки і промисловості 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 

24.11.2017 №08/39-17 «Про затвердження  Програми 

розроблення (оновлення) містобудівної документації 

території  м. Бурштин  та с. Вигівка на 2018-2020 рр.». 

(Проєкт №2143) 

5. Про надання дозволу на розробку проекту  Детального 

плану території для будівництва індивідуальних авто 

гаражів в урочищі «Глинище», м. Бурштин, Івано-

Франківської області. (Проєкт №2113) 

6. Про затвердження проекту містобудівної документації 

«Оновлення генерального плану та плану зонування 

території (у складі генерального плану) с.Вигівка  

Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області».(Проєкт №2133) 

                  Доповідач: Т.Білоока – завідувач сектору              

містобудування та архітектури 

7. Про затвердження фактичної мережі закладів освіти м. 

Бурштина на 2020/2021 навчальний рік. (Проєкт № 

2162) 

8. Про внесення змін у структуру відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради 

та створення Центру професійного розвитку 

педагогічних працівників. (Проєкт               № 2163) 

Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти і 

науки 

9. Звіт про виконання фінансового плану за ІІ квартал 

2020 року Комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 
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(Проєкт № 2149) 

10. Про затвердження фінансового плану на 2021 рік 

Комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

(Проєкт № 2148) 

Доповідач: В.Василик – директор КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня» 

11. Депутатські запити. 

12. Різне. 

 Голосували про порядок денний 101 сесії в цілому. 

  «за»            -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 (Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний сто першої сесії Бурштинської міської 

ради сьомого скликання: 

1. Про виконання бюджету міста за І півріччя 2020 року. (Проєкт 

№2115) 

2. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік. (Проєкт №2141) 

 Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

3. Про затвердження Положення про порядок і правила розміщення 

на території м.Бурштина пересувних малих архітектурних форм та 

транспортних засобів для здійснення виїзної торгівлі. (Проєкт 

№2015) 

Доповідач: М.Назар – начальник відділу економіки і 

промисловості 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.11.2017 №08/39-

17 «Про затвердження  Програми розроблення (оновлення) 

містобудівної документації території  м. Бурштин  та с. Вигівка на 

2018-2020 рр.» .(Проєкт №2143) 

5. Про надання дозволу на розробку проекту  Детального плану 

території для будівництва індивідуальних авто гаражів в урочищі 

«Глинище»,  м. Бурштин, Івано-Франківської області. (Проєкт 

№2113) 

6. Про затвердження проекту містобудівної документації 

«Оновлення генерального плану та плану зонування території (у 

складі генерального плану)  с. Вигівка  Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області».(Проєкт №2133) 

Доповідач: Т.Білоока – завідувач сектору 

містобудування та архітектури 

7. Про затвердження фактичної мережі закладів освіти м. Бурштина 
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на 2020/2021 навчальний рік. (Проєкт № 2162) 

8. Про внесення змін у структуру відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради 

та створення Центру професійного розвитку педагогічних 

працівників. (Проєкт               № 2163) 

Доповідач: І.Томин – начальник відділу освіти і 

науки 

9. Звіт про виконання фінансового плану за ІІ квартал 2020 року 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області. (Проєкт № 2149) 

10. Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

(Проєкт № 2148) 

Доповідач: В.Василик – директор КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня» 

11. Депутатські запити. 

12. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про виконання бюджету міста за І півріччя 2020 року. (Проєкт 

№2115) 

ДОПОВІДАВ: 

 

О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціяєю до проєкту рішення комісії з 

питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 20.08.2020 № 17) про погодження 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 01/101-20 в цілому. 

              «за»          -  16 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/101-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік.  (Проєкт  

№2141). 

ДОПОВІДАВ: 

 

О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціями до проєкту рішення комісії з 
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питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 05.08.2020  № 16) (додаються). 

Запропонувала внести зміни: 

Доповнити п.1 

Зменшити призначення по міській раді за  

КПКВКМБ 0116030 Організація благоустрою 

населених пунктів (придбання захисного одягу, 

дезінфікуючих засобів та обладнання для 

проведення дезінфекції по місту)  на суму 

31000,00грн. та збільшити по відділу освіти та 

науки за КПКВКМБ 0611020 Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами) для придбання 

дезінфікуючих засобів, антисептиків, термометрів, 

засобів індивідуального захисту на суму 

31000,00грн. 

Доповнити п.2 Іншу субвенцію з Дем’янівського 

сільського бюджету в сумі 30000,00грн. та 

спрямувати міській раді для КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» на здійснення видатків 

для ремонту опалення приміщення швидкої 

допомоги за КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна 

стаціонарна медична допомога населенню» в сумі 

30000,00грн. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 02/101-20 за основу. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 02/101 -20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення № 02/101-20. 

  «за»             -  16 

«проти»      -  0 
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«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни (додаються). 

 Голосували про прийняття рішення № 02/101-20 в цілому. 

              «за»          -  16 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/101-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження Положення про порядок і правила розміщення 

на території м.Бурштина пересувних малих архітектурних форм 

та транспортних засобів для здійснення виїзної торгівлі. (Проєкт 

№2015) 

ДОПОВІДАВ 

 

М.Назар, 

начальник 

відділу 

економіки і 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціями  до проєкту рішення комісій: 

 з питань законності та етики 

(протокол від 26.08.2020 № 60): 

 внести технічну правку - замінити слово 

«торгівля» на «святкова торгівля»; 

з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства (протокол від 15.06.2020 

№ 19) про підтримку проєкту рішення. 

 Л.Горват, 

голова комісії з 

питань 

законності та 

етики 

Про розгляд проєкту комісією. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 03/101 -20 в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/101 -20  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.11.2017 

№08/39-17 «Про затвердження  Програми розроблення 

(оновлення) містобудівної документації території  м. Бурштин  та 

с. Вигівка на 2018-2020 рр.» .(Проєкт №2143) 

ДОПОВІДАВ 

 

Т.Білоока, 

завідувач 

сектору 

містобудування 

та архітектури 

 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціяєю  до проєкту рішення комісії з питань 

будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства (протокол від 21.08.2020 № 23) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 04/101 -20 в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/101 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про надання дозволу на розробку проекту  Детального плану 

території для будівництва індивідуальних авто гаражів в урочищі 

«Глинище»,  м. Бурштин, Івано-Франківської області. (Проєкт 

№2113) 

ДОПОВІДАВ 

 

Т.Білоока, 

завідувач 

сектору 

містобудування 

та архітектури 

 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціяєю  до проєкту рішення комісії з питань 

будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства (протокол від 21.08.2020 № 23) про 

підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 05/101 -20 в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/101 -20  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження проекту містобудівної документації 

«Оновлення генерального плану та плану зонування території (у 

складі генерального плану)  с. Вигівка  Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області».(Проєкт №2133) 

ДОПОВІДАВ 

 

Т.Білоока, 

завідувач 

сектору 

містобудування 

та архітектури 

 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціяєю  до проєкту рішення комісії з питань 

будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства (протокол від 21.08.2020 № 23) про 

підтримку проєкту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.Дулик, депутат 

міської ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 06/101 -20 в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/101 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження фактичної мережі закладів освіти м. Бурштина 

на 2020/2021 навчальний рік. (Проєкт № 2162) 

ДОПОВІДАВ: 

 

І.Томин, 

начальник 

відділу освіти і 

науки 

 

Ознайомила з проєктом рішення.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура,міський 

голова 

Взяла участь в обговоренні. 

 І.Дулик,  

Т.Сенчина, 

депутати міської 

ради 

Взяли участь в обговоренні. 

 Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Про розгляд проєкту комісією з питань бюджету 

та економічного розвитку. 

 В.Рик, 

голова комісії з 

питань бюджету 

та економічного 

Про рекомендації комісії (протокол від 20.08.2020 

№ 17): 

– поділ класів у Бурштинській гімназії у 5 і 8 
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розвитку класах (при вивченні математики); 

– відкриття двох груп у МНВК для 10 класу за 

умови наявності учнів ЗОШ №3. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 07/101-20 за основу. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 07/101 -20 прийняти за основу. 

 Голосували про зміни запропоновані комісією з питань бюджету та 

економічного розвитку : 

– поділ класів у Бурштинській гімназії у 5 і 8 класах (при вивченні 

математики); 

– відкриття двох груп у МНВК для 10 класу за умови наявності 

учнів ЗОШ №3. 

 «за»            -  12 

«проти»      -  1 

«утрим.»     -  3 

(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 

З пропозицією поділити 5 (1 гімназійний) клас у 

Бурштинській гімназії на два класи. 

 Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Л.Івасюк, 

депутат міської 

ради 

О.Петровська,  

Начальник 

фінансового 

відділу 

І.Дулик, 

депутат міської 

ради 

 

Взяли участь в обговоренні. 



 10 

 Голосували про зміни до підпункту 1.1. пункту 1 проєкту рішення : 

поділити 5 (1 гімназійний) клас у Бурштинській гімназії на два класи. 

«за»            -  8 

«проти»      -  1 

«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: 

 

Л.Івасюк, 

депутат міської 

ради 

 

Поділити на дві підгрупи 5 (1 гімназійний) клас 

у Бурштинській гімназії при вивченні математики. 

 Голосували про зміни до проєкту рішення : 

дозволити Бурштинській гімназії здійснювати поділ 5 (1 гімназійгого) та 

8 (4 гімназійного) класів на групи при вивченні математики. 

                                                  «за»             -  16 

«проти»      -  0 

«утрим.»     - 0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 Внести зміни проєкту рішення : 

«дозволити Бурштинській гімназії здійснювати поділ 5 (1 гімназійгого) 

та 8 (4 гімназійного) класів на групи при вивченні математики». 

 

 Голосували про прийняття рішення № 07/101-20 в цілому. 

              «за»          -  15 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  1  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/101-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про внесення змін у структуру відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради та створення Центру професійного 

розвитку педагогічних працівників. (Проєкт № 2163) 
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ДОПОВІДАВ: 

 

І.Томин, 

начальник 

відділу освіти і 

науки 

 

Ознайомила з проєктом рішення та 

рекомендаціями до проє кту рішення постійних 

депутатських комісій: 

з питань гуманітарної політики (протокол від 

26.08.2020 №8): 

 питання створення Центру розглянути при 

формуванні бюджету на 2021 рік; 

з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 20.08.2020 №17):  

дату створення центру визначити при формуванні 

бюджету міста на 2021 рік. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

М.Михайлишин, 

начальник 

юридичного 

відділу 

Т.Сенчина,  

І.Дулик, І 

І.Прокопів, 

депутати міської 

ради 

Взяли участь в обговоренні. 

 Р.Джура,міський 

голова 

Про не підтримку проєкту рішення. 

 Л.Івасюк, 

депутат міської 

ради 

Про направлення даного проєкту на 

доопрацювання. 

 Голосували про направлення проекту №2163 на доопрацювання. 

  «за»            -  13 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  1 

(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: 

 

Л.Горват, 

голова комісії з 

питань 

законності та 

етики 

 

Про направлення даного проєкту на доопрацювання 

комісією з питань законності та етики. 
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 Голосували про направлення проєкту  № 2163 на доопрацювання 

комісією з питань законності та етики. 

              «за»          -  15 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  1  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Направити проєкт  № 2163 на доопрацювання комісії з питань законності 

та етики. 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Звіт про виконання фінансового плану за ІІ квартал 2020 року 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська 

центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області. (Проєкт № 2149) 

ДОПОВІДАВ: 

 

В

В.Василик, 

директор КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня» 

 

 

Ознайомив з проєктом рішення та 

рекомендаціями до проєкту рішення постійних 

депутатських комісій: 

з питань гуманітарної політики (протокол від 

26.08.2020 №8) про підтримку даного проєкту; 

з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 20.08.2020 №17) про погодження 

даного проєкту. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

О.Петровська, 

начальник 

фінансового  

відділу 

І.Дулик,  

Л.Івасюк, 

депутати міської 

ради 

 

Взяли участь в обговоренні. 

 Р.Джура,міський 

голова 

Взяла участь в обговоренні. 

 Р.Бардашевський, 

депутат міської 

ради 

Р.Джура, міський 

голова 

Взяли участь в обговоренні. 
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 Голосували про прийняття рішення № 08/101-20 в цілому. 

              «за»          -  16 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/101-20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

(Проєкт № 2148) 

 

ДОПОВІДАВ: 

 

В

В.Василик, 

директор КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська лікарня» 

 

 

Ознайомив з проєктом рішення та 

рекомендаціями до проекту рішення постійних 

депутатських комісій: 

з питань гуманітарної політики (протокол від 

26.08.2020 №8) про підтримку даного проєкту; 

з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 20.08.2020 №17) про погодження 

даного проєкту. 

 Голосували про прийняття рішення № 09/101-20 в цілому. 

              «за»          -  16 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0  

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 09/101-20  в цілому (рішення додається). 

 

 11.Депутатські запити.(Не було).  

СЛУХАЛИ: 12.Різне.  

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура, міський 

голова 

Про 1 вересня. 

Про ситуацію з коронавірусом. 

Про платежі населення за надані житлово – 

комунальні послуги. 

Про заборгованість за електроенергію. 

Про використання холодної води Бурштинською 
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ТЕС. 

Про використання символіки міста. 

 І.Дулик, депутат 

міської ради 

Про бігборди. 

Про включення ліфтів. 

Про несплату обленерго за використання земель 

під об’єктами. 

Про зовнішній стан електричних підстанцій. 

Про торгівлю в районі мазазину «Квадрат». 

 Л.Івасюк, депутат 

міської ради 

Про неправомірність відключення електроенергії 

та вирішення питання боргів у правовому полі. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Про боржників за надані комунальні послуги. 

 

 

Примітка: відеотрансляцію сто першої позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі «Нормативні 

документи». 

 

 

Міський голова                                                                              Роксолана Джура  


