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  Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

другого пленарного засідання другої позачергової сесії міської ради            

восьмого скликання 

 

від 18 грудня 2020 року                                                                                      м. Бурштин 

 

Початок: 10:00 

Закінчення: 14:00 

Всього обрано депутатів: 26 

Присутні на сесії: 

- міський голова Василь Андрієшин; 

- 23 депутати міської ради (список додається); 

- запрошені (список додається); 

Відсутні на сесії: - три депутати (Ігор Карвацький; Мар’яна Федів; Дмитро Симак) 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив друге пленарне засідання другої позачергової 

сесії восьмого скликання відкритим 

Запропонував розпочати роботу другого пленарного 

засідання другої позачергової сесії восьмого 

скликання; 

Зазначив, що відповідно до порядку денного, 

прийнятого на першому пленарному засіданні 

11.12.2020, для розгляду та прийняття рішень 

залишились наступні питання:  

42. Про затвердження Положення про постійні комісії 

Бурштинської міської ради Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області (Проєкт №2294) 

43. Про затвердження Регламенту Бурштинської 

міської ради (Проєкт №2295) 

Доповідач: Іван Мельник – головний спеціаліст 

юридичного відділу 

44. Відповіді на депутатські запити. 

45. Депутатські запити. 

46. Різне. 

Наголосив, що відсутній повний склад лічильної 

комісії та запропонував включити у лічильну комісію 

депутатів міської ради Олега Кобеля і Івана Драгуна 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про включення у лічильну комісію депутатів міської ради - Олега 

Кобеля та Івана Драгуна: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Включити у лічильну комісію (доформувати склад лічильної комісії) 

депутатів міської ради - Олега Кобеля і Івана Драгуна 
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ВИСТУПИЛИ: 

Василь 

Андрієшин,  

міський голова 

Повідомив про створення в Бурштинській міській раді 

депутатської фракції Політичної партії «Всеукраїнське 

об’єднання «Платформа громад», яка складається із 

двох депутатів: Андрій Савчак - голова фракції, Петро 

Савка 

 

СЛУХАЛИ: 
42. Про затвердження Положення про постійні комісії Бурштинської 

міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області 

(Проєкт № 2294) 

ДОПОВІЛА: 

Марія 

Михайлишин 
– начальник 

юридичного 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення № 2294 та 

запропонованими пропозиціями (висновками) 

постійних комісій: 

- з питань гуманітарної сфери, а саме: Комісія підтримує 

проект рішення та рекомендує винести на розгляд позачергової сесії 

Бурштинської міської ради з рекомендацією: 
 розробити проект рішення про зміну назви постійної комісії з питань 

гуманітарної сфери на постійної комісії з питань гуманітарної політики. 

Протокол №1 від 03.12.2020. 
 

- з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту, а саме: Комісія підтримує 

проект рішення та рекомендує винести на розгляд позачергової сесії Бурштинської 

міської ради з пропозиціями: 
-п.3.5 розділу 3 голосуванням; відкритим поіменним голосуванням. 

-п.3.6.6 результати «поіменного» голосування. Протокол №2 від 08.12.2020. 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

 

Богдан Рибчук, 

депутат міської 

ради 

Надав пропозицію доповнити частину 3.5 Розділу 3 – 

Протоколи засідань комісії підписуються головуючим 

та секретарем комісії 

Марія 

Михайлишин – 

начальник 

юридичного 

відділу 

Надала роз’яснення з даного питання та погодилась із 

запропонованою зміною  

Роман Іванюк, 

секретар ради 

Запропонував в  ч.1.12. (1.12.) – після слів: висновки і 

рекомендації доповнити – які обов’язково 

зазначаються в протоколі комісії 

Роман Іванюк, 

секретар ради 

Запропонував в  ч.1.10. (1.9.) вилучити слова – на 

основі планів роботи 

Василь 

Андрієшин,  

міський голова 

Запропонував врахувати усі запропоновані 

доповнення, зміни постійними комісіями і окремо 

висловлені депутатами, та якщо відсутні заперечення 

проголосувати їх разом 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2294 (№ 40/2-20) за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти проєкт рішення № 2294 (№ 40/2-20) за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції (висновки) постійних комісій - з питань з питань 

гуманітарної сфери, з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту, доповнення і зміни депутатів - Богдана 

Рибчука, Романа Іванюка, Проєкт № 2294: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозиції (висновки) постійних комісій - з питань з питань 

гуманітарної сфери, з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту, доповнення і зміни депутатів - Богдана 

Рибчука, Романа Іванюка, Проєкт № 2294 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2294 (Рішення № 40/2-20) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення № 40/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
43. Про затвердження  Регламенту Бурштинської міської ради (Проєкт 

№2295) 

ДОПОВІЛА: 

Марія 

Михайлишин – 

начальник 

юридичного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення № 2295 та 

пропозиціями (висновками) постійних комісій: 
 

- з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, а саме: 
Комісія погоджує проєкт з змінами  відповідно до додатків 1,2 і рекомендує 

прийняти його на позачерговій сесії.  

Додаток1  

Депутат фракції ВО «Свобода»,член комісії «Бюджету» Василащук Н.М. 
поправки щодо Регламенту 

Розділ II ст..18 п.З 
1.Для підготовки пропозицій щодо організації та проведення пленарних засідань 

першої сесії Бурштинської міської Ради нового скликання, підготовки проектів 

відповідних актів Міський голова попереднього скликання, а в разі його 
відсутності - Перший заступник чи заступник Голови організовує формування 

Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів. 

2.До складу Підготовчої депутатської групи делегуються: 
Політичними партіями, між виборчими списками яких розподілено депутатські 

мандати по 2 депутати від кожної партії. Пропозиція у паперовій формі щодо 

своїх представників, підписана більшістю депутатами, подається Голові, а в разі 
його відсутності - Першому заступнику чи заступнику Голови не пізніш як через 

п'ять днів після офіційного оприлюднення виборчою комісією результатів 

виборів.  
Ст.21  

2.Перше засідання Підготовчої депутатської групи скликає Голова попереднього 

скликання, а в разі його відсутності - Перший заступник чи заступник Голови не 
пізніш як через 10 днів після офіційного оприлюднення Центральною виборчою 

комісією результатів виборів, за умови обрання не менш як двох третин 

депутатів . Якщо голова попереднього скликання, а в разі його відсутності - 
Перший заступник чи заступник Голови не скликає з будь-яких причин у 

зазначений термін перше засідання Підготовчої депутатської групи, народні 

депутати, делеговані до її складу, збираються на її засідання самостійно 
наступного дня після закінчення десятиденного строку. 

3.Підготовча депутатська група обирає із свого складу голову, заступника голови 

і секретаря групи та здійснює роботу на засадах, установлених для тимчасових 
спеціальних комісій. Підготовча депутатська група припиняє свою діяльність 

після створення комітетів. 

4.Підготовча депутатська група звітує про проведену роботу першій сесії 
Бурштинської міської ради нового скликання. 

Ст.27 

1. Лічильна комісія обирається для організації голосувань Ради і визначення їх 
результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування, за 

дорученням Ради в разі необхідності встановлює присутність народних депутатів 

на пленарному засіданні, а також розглядає звернення народних депутатів, 
пов'язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в 

голосуванні.  
п.З Лічильна комісія обирається рішенням міської ради за пропозицією 

підготовчої депутатської групи . Лічильна комісія не може складатися тільки з 

членів однієї депутатської групи чи фракції. Кількісний та особовий склад 
лічильної комісії затверджується більшістю депутатів від їж загального складу. 

Підрахунок голосів під час обрання Лічильної комісії здійснює головуючий. 

п.4 Лічильна комісія зі свого складу на першому організаційному засіданні 

обирає голову,заступника і секретаря. 

Ст.39п.4 виключити 

Ст..44 п.9 «а за вимогою головуючого - подаються йому в письмовому вигляді» - 
виключити. 
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Ст..64 «Голови комісії можуть обиратися як окремим голосуванням, так і 

голосуванням в цілому за склад комісії та її голови»- виключити. 

Зауваження і пропозиції до регламенту 

Стаття 1 

В пункті 3 вилучити слова Статутом територіальної громадим. Бурштин та с. 

Вигівка. 
По всьому тексту написати без апострофу Різдвяни та Заливки (написано 

Залавки) Стаття 5 

В п 1 (і по всьому тексту регламенту де необхідно) в переліку запрошених та 
врахування рішень зазначати представників та рішення не тільки обласні а і 

райраду та адміністрації. 

Стаття 7 
В п.1 після слова Статутом добавити слово - громади. 

Стаття 10 

В п. 4 після слів - Депутатські групи вилучити слово «фракції» і далі по тексту 
цифру 5 замінити на цифру 3. 

Стаття 11 

В пункті 5 вилучити перше речення та як воно суперечить пункту 8. 
Стаття 28 

-' В пункті 15 замість слова «більшості» вставити 1/3. 
Стаття 29 

Пункти 5 і 6 поміняти місцями. 

Стаття ЗО 
В пункті 9 замість слова «внесені» написати «рекомендовані». 

Пункт 10 доповнити реченням: Незалежно від результатів візування (зауважень 

та пропозицій до проекту) проект підлягає обов’язковій реєстрації секретарем 
ради та оприлюдненню на сайті міської ради. 

Пункт 12 викласти в такій редакції: У разі невідповідності проекту рішення 

вимогам чинного законодавства та Регламенту, за висновком юридичного 
відділу, в результаті проведеної юридичної експертизи проекту нормативно-

правового акта, такий проект повертається автору для доопрацювання. 

Стаття З І 
Пункт 2 вилучити. 

Стаття 38 

В підпункті 9 пункту 1 після слів - уточнення і оголошення головуючим - 
вставити слово «пропозицій». 

Стаття 44 

В пункті 16 друге речення викласти в такій редакції: «Питання щодо голосування 
за кандидатуру, яка не одержала необхідної кількості голосів депутатів двічі, 

більше не розглядається і подається нова кандидатура. 

В пункті 22 після другого речення доповнити такими словами «Відхилений 
проект рішення в обов’язковому порядку розглядається на черговій сесії міської 

ради і в разі повторного відхилення знімається із реєстрації, про що зазначається 

у відповідному журналі та на сайті міської ради» 
Стаття 55 

- Пункт 7 вилучити. Ці положення вже висвітлені в п.22 ст.44 Стаття 66 

Пункт 3 викласти в такій редакції: «Виконавчий комітет міської ради 
утворюється у складі міського голови, секретаря ради, старост (дані особи 

входять в склад виконкому за посадою), а також можуть входити заступники 

міського голови. 
Стаття 71 

В пункті 9 слово «доручення» замінити на «бюджет» 

Статття 71-2 
Пункт 14 підпункт 4 депутати Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області восьмого, а не сьомого скликання. 

Стаття 76 
В пункті 5 протокол пленарного засідання сесії міської ради оформляється в 5- 

денний, а не 10-денний термін - має бути оформлений до оприлюднення рішень. 

Протокол №2 від 07.12.20р. 
 

- з питань гуманітарної сфери, а саме: 
Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради з пропозиціями: 
-в ст.3 п.2 у випадках, визначених законами та на основі рішення ради, а також у 

разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати 

іншою мовою, окрім мови країн агресорів (Російською). 
-в ст.10 п.4  депутатські групи (фракції) формуються не менше як 3-ма 

депутатами. Протокол №1 від 03.12.2020р 
 

- з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту, а саме: 
Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської ради з пропозиціями: 

-ст.14 п.9 вилучити «сільського, селищного»; 
-ст.20 п.5 якщо за це проголосувало не менше однієї третини результатів від 

загального складу ради – надати роз’яснення юридичному відділу ви це 

процедурне питання; 
-ст.20 п.6 вилучити «заступник голови»; 

-ст.22 п.2 друге речення «За рішенням більшості від депутатського складу ради» 

замінити «За рішенням міського голови»; 
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-ст.22 п.4 Протокол засідання … «виконавчого комітету постійної комісії, 

депутатського звернення із зазначенням»….. 

-ст.28 п.8 прописати вставку: У випадку відсутності висновку чи рекомендації до 
проекту рішення міської ради постійної депутатської комісії даний проект не 

розглядається міською радою на пленарному засіданні сесії; 

-ст.29 поміняти місцями пункти 5-6; 
-ст.30 Органів ради….. «старости» ….а також іншими…. 

-ст.31 п.2 п.10 вивчити відділу актуальності пункту – надати роз’яснення; 

-ст.32 п.6 з оригіналом…. «проєкту»… рішення; 
-ст. 36.п.1 п.п.9 вилучити; 

-ст.36 п.6 вивчити відділу та надати роз’яснення; 

ст..38 п.8 вивчити відділу та надати роз’яснення 

Протокол №2 від 08.12.2020 
 

- з питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, а саме: 
Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 
позачергової сесії Бурштинської міської ради з врахуванням пропозицій 

депутатів, які будуть винесені під час розгляду даного проекту рішення 

Протокол №1 від 02.12.2020 
 

- з питань комунальної власності, житлово – 

комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту, а саме: 
Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

позачергової сесії Бурштинської міської територіальної громади. Протокол №1 

від 01.12.2020р. 

 

 Наголосила, що в результаті опрацювання зазначених 

висновків та пропозицій постійних комісій, з багатьма 

яких не погоджується юридичний відділ, проведена 

комплексна робота щодо узагальнення усіх 

зауважень, в тому числі: постійних комісій, 

юридичного відділу, секретаря ради та запропонувала 

напрацьований (зведений) проєкт змін (пропозицій) 

до проєкту Регламенту міської ради: 
Опрацювавши   пропозиції і зауваження постійних комісій 

ради, секретаря міської ради до проекту регламенту міської ради  

проекту  рішення №2295 від 20.11.2020 р. пропоную обꞌєднати 

запропоновані  зміни та викласти їх  у наступній редакції: 

У ст.1 і по всьому тексту: Різдвяни - без апострофу, Заливки (було-

Залавки); 

у ч.3 ст.1 слова «Статутом територіальної громади міста Бурштин та 

села Вигівка (до затвердження - Статуту Бурштинської територіальної 

громади) далі – Статутом)» замінити на: «Статутом  громади ( далі – 

Статутом)»; 

ст.3: залишити у первинній редакції;  в 

у ст.4: 

 ч.6,7 викласти  у наступній редакції: 

«6. Представники засобів масової інформації (далі – ЗМІ) мають 

право бути присутніми на пленарних засіданнях міської ради.  

7. Представники ЗМІ працють в залі проведень пленарних  

засідань з дотриманням  законодавства про інформацію та цього 

Регламенту.»; 

п.2 ч.13 викласти у такій редакції: 

«2)  Під час проведення відкритих пленарних засідань міської ради 

може проводитися радіо - та телетрансляція із залу 

засідань.  Організація трансляції покладається на секретаря міської 

ради.»; 
 

у ст.5: 

ч.1 (і по всьому тексту де необхідно) в переліку запрошених  та 

врахування рішень зазначити представників та рішення районної, 

обласної ради та адміністрації; 
 

ст.7 залишити без змін (запропоновані зміни суперечать ст.1); 
 

ст.9  
у ч.8 слова «громадськими обꞌєднаннями» замінити на «обꞌєднаннями 

громадян»; 
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ст.10: 

друге речення ч.2 викласти (відповідно до ст.27 ЗУ Про статус 

депутатів місцевих рад) у наступній редакції: 

«Депутатські фракції формуються  на партійній основі депутатами 

міської ради.»; 

ч.4 викласти(відповідно до ст.26 ЗУ Про статус депутатів місцевих рад) 

у наступній редакції: 

«4.  Депутатські групи  формуються не менше як 5-ма депутатами ради 

для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень на основі 

їх взаємної згоди.» ; 
 

ст.11: 

у ч.5 перше речення вилучити (така процедура виписана в ч.8); 
 

ст.14-2: 

у ч.9 слова «сільського, селищного» вилучити; 
 

ст.18: 

ч.3 залишити у первинній редакції; 

у ч.5 слова «непарну кількість членів колегіального органу, але на» 

замінити на « не»; 

уч.21 після заступником голови додати «(головуючим на засіданні)»; 
 

ст.20:  

ч.5 залишити у первинній редакції ( відповідно до ч.2 ст.48 ЗУ Про 

місцеве самоврядування в Україні); 

у ч.6 друге речення викласти у наступній редакції: 

«Заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії 

обирається на першому засіданні тимчасової контрольної комісії з 

числа її членів.»; 
 

ст.21: 

Ч.2, 3, 4 залишити у первинні редакції; 
 

ст.22: 

Останнє речення ч.2 викласти в такій редакції: 

«За розпорядженням міського голови або більшості  від депутатського 

складу ради можуть відбуватися виїздні засідання в іншому визначеному 

місці.»; 
 

ч.4 викласти у такій редакції: 

«4. У випадках, коли сесія скликається за пропозицією виконавчого 

комітету, постійної комісії чи на вимогу не менш, як однієї третини 

обраних депутатів ради, в апарат ради передається  відповідно протокол 

засідання виконкому, постійної комісії, депутатське  звернення із 

зазначенням питань запропонованих до розгляду сесії.» 
 

ст.22-1: 

У  ч.8 після п.60 додати « п. старости» і відповідно п.7 вважати п.8; 
 

ст.23: 

Слово «сільської» замінити на «міської»; 
 

ст.25: 

ч.10 завершити  словами «, або попередньо надсилаються на електронні 

скриньки»; 
 

ст. 27: залишити у первинній редакції; 
 

ст.28: 

п.3) ч.5 виключити; 

ч.8 залишити у первинній редакції; 

ч.15 залишити в первинній редакції (не є процедурним); 
 

ст.29: 

п.5) і 6) ч.2 поміняти місцями; 
 

ст.30: 

в ч.1 слова «з питань виконавчих органів ради» замінити на старостами; 

в ч.9 слово «внесені» замінити на рекомендовані; 

ч.10 залишити у первинній редакції (запропонована зміна не відповідає 

п.56 Інструкції з діловодства, Наказу 100/5 мінюсту); 

в ч.11 після слів «вказаними в» додати « ч.4 ст.31»; 

ч.12 залишити в первинній редакції, оскільки кожен із субꞌєктів 

нормотворчості має право подати зауваження щодо невідповідності 

законодавству чи Регламенту; 

після ч.13 відкоригувати номерацію частин відповідно «14, 15, 16»; 
 

ст.31: 

ч.2 залишити у первинній редакції додавши кому після слів «депутатів» 

додати кому; 
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ч.10 вилучити; 
 

ст.32: 

ч.2 викласти у такій редакції:  

« Після  реєстрації проект рішення передається  секретарем міської ради 

до профільних постійних  комісій  для розгляду»; 

В ч.5 останнє речення вилучити; 

В ч.6. після слова «оригіналом» додати «проекту»; 

ч.8 викласти у такій редакції:  

«Секретар ради відповідає за забезпечення депутатів проектами рішень в 

електронній формі (на ел.скриньки) до початку відповідного пленарного 

засідання.»; 
 

статті 31 і 32 поміняти місцями (порядок підготовки проекту до 

розгляду ради) та відповідно змінити їх номерацію; 
 

ст.36:  

пп.9 ч.1 залишити у первинній редакції; 
 

ст.38: 

у п.9) ч.1 після слів «головуючий» додати «пропозицій»; 
 

ст.39: 

ч.4 вилучити; 
 

ст.44: 

в ч.7 слова «частинами 5-11» замінити на «частинами 8-11»; 

ч.9 завершити словами «(у разі потреби)»; 

в ч.11слова «сесії міської ради» вилучити; 

в ч.14 замінити на ч.12 ст. 66; 

ч.15, 16 вилучити, оскільки така процедура викладена в ч.14 ст.66;  

в ч.22 викласти в такій редакції: 

«22. Проект рішення або пропозиція, які  після повторного  розгляду 

радою (у порядку зазначеному вище) не отримали необхідної більшості 

голосів депутатів на його підтримку, вважаються відхиленими. Таке 

відхилення проекту рішення заноситься до протоколу пленарного 

засідання сесії міської ради як протокольне рішення ради. Відхилений 

проект рішення знімається із реєстрації, про що  зазначається  у 

відповідному журналі та на офіційному сайті.  Депутат міської ради, 

який був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після 

завершення голосування.»; 
 

Номерацію пунктів (від 5 до кінця) даної статті відкоригувати 

відповідно; 
 

ст.47: вилучити, оскільки така процедура прописана в ч.6 ст33; 
 

ст.51: 

 ч.1 почати словами «Обовꞌязково на»; 

ч.2 завершити словами «в порядку надходження»; 
 

ст.ст.52, 53 вилучити з метою спрощення процедури; 
 

ст.55:  

Ч.7 залишити у первинній редакції, оскільки ст.44 містить порядок 

розгляду питань порядку денного; 
 

ст.56: 

В ч.1слова «підняття рук та» вилучити; 
 

ст.63: 

Ч.6 і 7 перенести, як такі ж до ст.72; 
 

ст.64: 

Ч.1 та всі інші залишити в первинній редакції; 
 

ст.66: 

Ч.3 залишити первинний варіант, оскільки вона викладена в редакції 

ст.51 ЗУ Про місцеве самоврядування в Україні; 

Ч.12 викласти в редакції перенесеної частини з ст.44; 

Ч.15 вилучити; 
 

ст.71: 

В другому реченні ч.9 слово «доручення» замінити на «бюджету»; 
 

ст.71-2: 

В п.4) ч.14 вилучити слова «сьомого скликання»; 
 

ст.72: 

Додати ч.6 і 7 перенесені з ст.63; 
 

ст:76: 

Ч.5 залишити в первинній редакції; 
 

ст.80: 
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В другому реченні ч.1 вилучити слова « до завершення каденції ради». 
 

Начальник юридичного відділу Бурштинської міської ради 

М.Михайлишин 

 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Марія 

Михайлишин – 

начальник 

юридичного 

відділу; 
 

Ігор Харів, 

депутат міської 

ради; 
 

Василь 

Андрієшин,  

міський голова; 
 

Володимир Рик, 

депутат міської 

ради; 
 

Роман Іванюк, 

секретар ради; 
 

Наталія 

Василащук, 

депутат міської 

ради 

Взяли участь у обговоренні та опрацюванні даного 

проєкту рішення - Регламенту: 

В т.ч.: - щодо ст.3 – мова роботи ради. Визначились – 

ч.2 ст.3 – вилучити.  

Богдан Рибчук, 

депутат міської 

ради; 

Зауважив, щодо процедури прийняття рішення з 

даного проєкту та запропонував розглядати усі 

опрацьовані поправки постатейно 

Олег Кобель, 

депутат міської 

ради; 

Запропонував варіанти розгляду змін та поправок в 

цілому або постатейно 

Ігор Харів, 

депутат міської 

ради; 

Запропонував варіант розгляду змін та поправок 

постатейно (по 10статей) 

Тетяна 

Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Запропонувала проголосувати окремо за розглянуті 

13 статтей до яких зауважень не було, а потім розгляд 

здійснювати постатейно із надходженими 

пропозиціями депутатів з голосу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2295 (41/2-20) за основу: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2295 (№ 41/2-20) за основу 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Ігор Харів, 

депутат 

міської ради 

Запропонував внести зміни до ч.4 ст.10, щодо кількості 

депутатів у фракції - не менше як 3-ма депутатами 

Марія 

Михайлишин 

– начальник 

юридичного 

відділу 

Взяли участь у обговоренні та опрацюванні даного 

питання та загалом непогодились із зазначеною 

пропозицією 

 

Роман Іванюк, 

секретар ради 
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Петро 

Ковальчук, 

депутат 

міської ради 

Володимир 

Рик, депутат 

міської ради 

Тетяна 

Сенчина, 

депутат 

міської ради 

Наголосила про зняття правки постійної комісії щодо 

кількості депутатів у фракції… 

Роман Іванюк, 

секретар ради 

Запропонував автору зазначеної пропозиції - Ігорю 

Харіву сформулювати її іншим реченням, так як до ч.4 

ст.10 Регламенту уже врахована зміна і тому 

стосується депутатської групи, а не депутатської 

фракції 

Ігор Харів, 

депутат 

міської ради 

Запропонував внести зміни до ст.10, а саме, 

доповнивши статтю реченням: депутатські фракції 

формуються не менше як 3-ма депутатами 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію постійної комісій: з питань гуманітарної сфери – Ігоря 

Харіва:  зміни до ст.10, а саме, доповнити статтю реченням: депутатські 

фракції формуються не менше як 3-ма депутатами, Проєкт № 2295: 

«за» - 3 

«проти» - 15 

«утрим.» - 6 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 

депутатів та міський голова, Проєкт № 2295 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Богдан 

Рибчук, 

депутат 

міської ради 

Щодо процедури голосування 

Володимир 

Рик, депутат 

міської ради 

Щодо процедури голосування 

Ігор Дулик, 

депутат 

міської ради 

Запропонував внести зміни до ч.2 ст.14 (1), замінивши 

слова: «або безпосередньо перед пленарним засіданням 

ради» - на: «або безпосередньо на пленарному 

засіданні ради» на - та врахувати їх в цілому до змін 

Тетяна 

Сенчина, 

депутат 

міської ради 

Зазначила, що необхідно виправити в тексті проєкту 

Регламенту усі пропозиції та правки на екрані, щоби 

вони були відображені для розуміння депутатів суті 

опрацьованих та узгоджених ними пропозицій 

Оголошено перерву на 15 хвилин 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Марія 

Михайлишин 

– начальник 

юридичного 

відділу 

Щодо некоректності пропозиції постійної комісії, 

зокрема Наталії Василащук  

Роман Іванюк, 

секретар ради 

Запропонував депутату міської ради Н.Василащук 

сформулювати пропозицію (зміну) до ст.18 Регламенту 

Наталія Запропонувала внести зміну (поправку) до ч.2 (ч.3) 
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Василащук, 

депутат 

міської ради 

ст.18 – після слів: «обираються з числа депутатів» - 

доповнити - «за попереднім погодженням підготовчої 

групи про врахування можливостей, пропозицій, освіти 

депутатів стосовно кожної сфери комісій» 

Петро 

Ковальчук, 

депутат 

міської ради 

Щодо підтримання та залишення ч.2 (ч.3) ст.18 в 

попередній редакції – викладеній у проєкті регламенту 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції (доповнення) Н.Василащук - до ч.2 (ч.3) ст.18 – після слів: 

«обираються з числа депутатів» - доповнити - «за попереднім 

погодженням підготовчої групи про врахування можливостей, 

пропозицій, освіти депутатів стосовно кожної сфери комісій»,  

Проєкт № 2295: 

«за» - 3 

«проти» - 5 

«утрим.» - 15 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 

депутатів та міський голова, Проєкт № 2295 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Ігор Харів, 

депутат міської 

ради; 
 

Тетяна 

Сенчина, 

депутат міської 

ради; 
 

Наталія 

Василащук, 

депутат міської 

ради; 
 

Роман Іванюк, 

секретар ради 

Висловились, відносно корегування ч.10 ст.25 – 

«матеріали сесії видаються депутатам при їх 

реєстрації» – відредагувати на: «матеріали сесії 

попередньо надсилаються на е-скриньки депутатів, 

порядок денний та висновки комісій видаються 

депутатам при їх реєстрації» 

Ігор Дулик, 

депутат міської 

ради; 
 

Наталія 

Василащук, 

депутат міської 

ради 

Запропонував змінити ч.11 ст.25 – та викласти її у 

редакції: «Позачергова сесія, з зазначенням порядку 

денного, скликається міським головою (іншою 

особою відповідно до закону) за необхідністю у 

виняткових та важливих питаннях життєдіяльності 

громади, які вимагають термінового розгляду та 

вирішення в кількості не більше 10 (враховуючи 

питання депутатських запитів, звернень та різного). В 

межах одного пленарного засідання». 

Володимир Рик, 

депутат міської 

ради; 
 

Наталія 

Василащук, 

депутат міської 

ради; 
 

Ігор Дулик, 

депутат міської 

ради; 
 

Взяли участь у обговоренні ч.15 ст.28 – в результаті 

чого, було запропоновано вилучити зазначену 

частину з Регламенту міської ради 
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Петро Савка, 

депутат міської 

ради; 
 

Василь 

Андрієшин,  

міський голова 

Роман Іванюк, 

секретар ради 

Запропонував доповнити ч.4 ст.32: – (після 

«автора(рів) проєкту») додати – «загальний відділ», 

що погоджено депутатами до загальних змін 

(пропозицій) 

Богдан Рибчук, 

депутат міської 

ради 

Зазначив про необхідність редагування ст. 57 

Регламенту в частині вилучення ч.1 цієї статті, 

оскільки дана норма – щодо проведення таємного 

голосування регулюється Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин,  

міський голова 

Зазначив, що відповідно до доповіді автора проєкту 

рішення про затвердження Регламенту Бурштинської 

міської ради, із врахуванням усіх висновків та 

пропозицій, доповнень та змін постійних комісій, 

окремо оголошених депутатами і погоджених ними в 

результаті опрацювання і обговорення, проведеними 

окремими голосуваннями, запропонував - якщо 

відсутні заперечення проголосувати їх разом 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції (висновки) постійних комісій, окремо депутатів і 

погоджених ними в результаті опрацювання і обговорення, зазначених 

(викладених) вище, Проєкт № 2295: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозиції (висновки) постійних комісій, окремо депутатів і 

погоджених ними в результаті опрацювання і обговорення, зазначених 

(викладених) вище, Проєкт № 2295 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2295 (Рішення № 41/2-20) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 41/2-20 в цілому (рішення додається) 

 

 44. Відповіді на депутатські запити (відсутні) 

СЛУХАЛИ: 45. Депутатські запити 

ДОПОВІВ: 

Ігор Дулик, 

депутат 

міської ради 

Про депутатський запит щодо розміщення об’єктів 

різних форм власності та надати інформацію про 

надходження податків і орендних платежів до 

міського бюджету 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття (запиту) Рішення № 42.1/2-20 в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 42.1/2-20 в цілому (рішення додається) 
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ДОПОВІЛА: 

Тетяна 

Сенчина, 

депутат 

міської ради 

Про депутатський запит щодо дотримання правил 

благоустрою на території територіальної громади, 

правил торгівлі в непередбачених для цього місцях 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття (запиту) Рішення № 42.2/2-20 в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 42.2/2-20 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 46. Різне 

ВИСТУПИЛИ: 

Петро Савка, 

депутат міської 

ради 

Про освітлення в під’їздах; 

Про вивезення сміття; 

Про встановлення обмежувача руху «лежачого 

поліцейського» на вулиці Коновальця, буд.11; 

 

Василь 

Андрієшин,  

міський голова 

Щодо освітлення – до Нового року дане питання 

буде вирішене; 

Щодо вивезення сміття – у наступний понеділок, 

вівторок питання буде вирішене 

 

Володимир Рик, 

депутат міської 

ради 

Щодо необхідності об’єктивного вирішення 

питання встановленого обмежувача руху 

«лежачого поліцейського» на вулиці Коновальця, 

буд.11 та встановлення дорожніх знаків 

 

Василь 

Андрієшин,  

міський голова 

Щодо встановлення обмежувача руху «лежачого 

поліцейського» - питання у тому, що необхідно 

вирішити ремонт дороги (об’їздної) В.Стуса –

Є.Коновальця, щоби зняти дану проблему 

 

Ігор Дулик, 

депутат міської 

ради 

Про освітлення вулиць; 

Про недостатнє опалення в будинках; 

Про закріплення депутатів за округами 

 

Василь 

Андрієшин,  

міський голова 

Щодо вирішення питання опалення та надання 

послуг (обслуговування) - КП «Житловик» 

 

Ігор Дулик, 

депутат міської 

ради 

Про висвітлення інформації на офіційному сайті 

складової тарифу за опалення 

 

Олег Кобель, 

депутат міської 

ради 

Про поганого стану дороги, зокрема до залізно- 

дорожнього вокзалу 

 

Наталія 

Василащук, 

депутат міської 

ради 

Про освітлення в старій частині міста Бурштина 

(вулиць Шевченка, Волі, Квіткова, Сонячна…) 

 

Богдан Рибчук, 

депутат міської 

ради 

Про відключення вуличного освітлення о 7.15год. 

– з ранку, коли люди йдуть на роботу – прохання 

перевести таймер часу щодо включення 

(виключення) освітлення 

 

Петро 

Ковальчук, 

депутат міської 

ради 

Про можливість переведення на «світлокові» 

датчики 
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Василь 

Бублінський, 

депутат міської 

ради 

Про вирішення питання встановлення замка до 

входу у підвал в буд.6 на вул.В.Стуса 

 

Петро 

Ковальчук, 

депутат міської 

ради 

Про проблему та її вирішення ремонту доріг по 

всій територіальній громаді, зокрема від Могили 

Січовим Стрільцям та об’їздної В.Стуса –

Є.Коновальця 

 

Володимир 

Мацьків, 

депутат міської 

ради 

Про часткове вирішення проблеми доріг за 

допомогою відходів із вапна (із вапнярки) 

 

Василь 

Андрієшин,  

міський голова 

Звернувся до депутата міської ради Наталії 

Василащук із проханням долучитись, 

консультативно допомогти у вирішення питання 

проведення ремонту дороги у селі Дем’янів 

 
 Запросив депутатів на відкриття Новорічної 

Ялинки о 16.00 год. у місті Бурштині 

 

 

Примітка: відеотрансляцію другого пленарного засідання другої позачергової сесії 

міської ради восьмого скликання розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської 

ради в розділі «Нормативні документи». 

 

 

 

 

Міський голова                                                                             Василь Андрієшин 


