
1 
 

  Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

четвертої позачергової Сесії міської ради восьмого скликання сесії 

 

від 23 грудня 2020 року                                                                                      м. Бурштин 

 

Початок: 15:35 

Закінчення: 16:20 

Всього обрано депутатів: 26 

Присутні на сесії: 

- міський голова Василь Андрієшин; 

- 25 депутатів міської ради (список додається) 

Відсутні на сесії: - 1 (один) депутат (Володимир Федорняк) 

ВИСТУПИЛИ: 
Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив четверту позачергову Сесію міської ради 

восьмого скликання відкритою 
Запропонував розпочати роботу засідання сесії та 

затвердити проєкт Порядку денного Сесії: 

1. Про безоплатне прийняття майна зі спільної 

власності територіальних громад сіл, міста 

Галицького району у комунальну власність 

Бурштинської територіальної громади (Проєкт № 

2322) 

Доповідач: Ростислав Стасько – перший 

заступник міського голови. 
 

2. Про внесення змін в додаток до рішення міської 

ради від 31.05.2016 року № 07/12-16 «Про 

затвердження структури і штатної чисельності 

Бурштинської міської ради та її виконавчих 

органів» (Проєкт № 2321) 

Доповідач: Ірина Фітак - завідувач сектору 

кадрової роботи міської ради. 
 

3. Про затвердження заступника міського голови з  

питань діяльності виконавчих органів ради.  

(Проєкт № 2242);  

4. Про затвердження заступника міського голови з  

питань діяльності виконавчих органів ради.  

(Проєкт № 2265) 

Доповідач: Василь Андрієшин, міський голова. 
 

5. Депутатські запити. 
 

6. Різне. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного четвертої позачергової Сесії 

міської ради восьмого скликання в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти Порядок денний четвертої позачергової Сесії міської ради 

восьмого скликання в цілому 
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СЛУХАЛИ: 

1. Про безоплатне прийняття майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл, міста Галицького району у комунальну 

власність Бурштинської територіальної громади (Проєкт № 2322) 

ДОПОВІВ: 

Ростислав 

Стасько – 

перший 

заступник 

міського голови 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та зазначив 

про необхідність (нагальність) прийняття даного 

рішення, в зв’язку із входом у склад засновників 

юридичних осіб (бюдж. закладів), прийняття майна у 

комунальну власність Бурштинської територіальної 

громади до 1 січня 2020 року та здійснення 

реєстраційних заходів із цих змін 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Володимир 

Мацьків, 

депутат міської 

ради 

Щодо вивчення питання – шкільного автобуса села 

Задністрянське 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Зазначив на необхідності внести технічне виправлення 

– додавши у п.15 проєкту рішення, після цифр: 1,4 – 

цифру 8 (пункт 8 (Довір’я), який необхідний в переліку 

– для затвердження актів приймання-передачі майна 

Володимир Рик, 

депутат міської 

ради 

Щодо Статутів навчальних (освітніх) закладів, які 

затверджуються в новій редакції (чи є особливості, 

зміни, нововведення?) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2322 (Рішення № 01/4-20) в цілому: 

«за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/4-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 31.05.2016 

року № 07/12-16 «Про затвердження структури і штатної чисельності 

Бурштинської міської ради та її виконавчих органів» (Проєкт № 2321) 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Фітак - 
завідувач 

сектору 

кадрової роботи 

міської ради 

Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійних комісій: з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально -

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, з питань гуманітарної сфери,  з питань 

прав людини, законності, депутатської діяльності, 

етики та регламенту а саме: 
Комісії підтримують проєкт рішення та рекомендують винести на розгляд 

сесії зі змінами в п.1.3 Діловод - 10 шт.од, (відповідно до старостинських 
округів) 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Володимир 

Мацьків, 

депутат міської 

ради 
Питання щодо: - включення у штат двірника, 

прибирання територій сільських населених пунктів 
Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2321 за основу: 

«за» - 23 

«проти» - 2 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2321 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції (висновки) постійних комісій щодо – зміни: в п.1.3 Діловод 

– із 7 шт.од. - на 10 шт.од., Проєкт № 2321: 

«за» - 22 

«проти» - 2 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: 
Підтримати пропозиції (висновки) постійних комісій щодо – зміни: в п.1.3 

Діловод – із 7 шт.од. - на 10 шт.од., Проєкт № 2321 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Ігор 

Карвацький, 

депутат міської 

ради 

Взяли участь у обговоренні даного проєкту рішення, в 

тому числі: діяльності та роботи діловодів та старост, 

їх повноважень і функціональних обов’язків, заробітня 

плата і навантаження на бюджет, щодо пропозицій 

влаштування колишніх секретарів сільських рад і інше Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Ірина Фітак - 

завідувач 

сектору 

кадрової роботи 

міської ради 

Надія Кицела, 

керуюча 

справами 

виконкому 

Мар’яна Федів, 

депутат міської 

ради 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2321 (Рішення № 02/4-20) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 2 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/4-20 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради (Проєкт № 2242) 

ДОПОВІВ: 

Василь 

Андрієшин - 
міський голова 

Ознайомив з проєктом рішення та запропонував на 

посаду заступника міського голови з  питань діяльності 

виконавчих органів ради – Чуйка Володимира 

Тарасовича 

ВИСТУПИВ: 

Ігор 

Карвацький, 

депутат міської 

ради 

Надав пропозицію від депутатської фракції щодо 

оголошення позачергової перерви 

Оголошено перерву на 5 хвилин 

ВИСТУПИЛИ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Запросив кандидата на посаду заступника міського 

голови – Чуйка Володимира Тарасовича до трибуни 

для представлення 

Володимир 

Чуйко, кандидат 

на посаду 

заступника 

міського голови 

Надав коротку характеристику своєї трудової 

діяльності та бачення роботи на даній посаді 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2242 – за підтримання кандидатури 

В.Чуйка на посаду заступника міського голови (Рішення № 03/4-20) в 

цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 4 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення № 03/4-20 - підтримати кандидатуру В.Чуйка на 

посаду заступника міського голови в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

4. Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради (Проєкт № 2265) 

ДОПОВІВ: 

Василь 

Андрієшин - 
міський голова 

Ознайомив з проєктом рішення та запропонував на 

посаду заступника міського голови з  питань діяльності 

виконавчих органів ради – Драгуна Івана Олексійовича 

ВИСТУПИЛИ: 

Іван Драгун, 

депутат міської 

ради 

Оголосив, що участі у голосуванні не буде брати у 

зв’язку із конфліктом інтересів 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2265 – за підтримання кандидатури 

І.Драгуна на посаду заступника міського голови (Рішення № 04/4-20) в 

цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 3 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення № 04/4-20 підтримати кандидатуру І.Драгуна на 

посаду заступника міського голови в цілому (рішення додається) 

 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив четверту позачергову Сесію міської 

ради восьмого скликання закритою 

 

 

 

Примітка: відеотрансляцію четвертої позачергової Сесії міської ради восьмого 

скликання розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі 

«Нормативні документи». 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            Василь Андрієшин 


