
Протокол №1 

засідання Погоджувальної ради 

Бурштинської міської ради восьмого скликання 

 

Дата засідання: 22.01.2021 року 

Місце засідання: зал засідань Бурштинської міської ради 

Початок засдіання: 16:30  

Кінець засідання:  

 
Присутні члени Погоджувальної ради – 11: 

1. Василь Андрієшин – міський голова; 

2. Роман Іванюк – секретар ради; 

3. Тетяна Сенчина – голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, голова 

депутатської фракції політичної партії «ВО «Батьківщина». 

4. Мар’яна Федів – голова постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою; 

5. Андрій Савчак – голова постійної комісії з питань комунальної власності, житлово – 

комунального господарства, енергозбереження та транспорту; 

6. Володимир Федорняк – голова постійної комісії з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та регламенту; 

7. Ольга Король – голова депутатської фракції політичної партії «За Майбутнє»; 

8. Ігор Карвацький – голова депутатської фракції політичної партії ВО «Свобода»; 

9. Ростислав Бардашевський – голова депутатської фракції політичної партії 

«Європейська Солідарність»; 

10. Володимир Рик – голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу». 

 

Відсутні члени Погоджувальної ради – 2:  

1. Ігор Харів – голова постійної комісії з питань гуманітарної сфери; 

2. Петро Ковальчук – голова депутатської фракції політичної партії «УДАР (Український 

Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»; 

 

СЛУХАЛИ: Про направлення вільного залишку (Проєкт № 2346) 
ВИСТУПИЛИ: Ольга 

Петровська – 

начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

 Ольга 

Петровська – 

начальник 

фінансового 

відділу 

Запропонувала доповнити проєкт рішення: 

 

КПКВКМБ 

Назва 

розпорядників 

коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальний 

фонд 

сума,грн. 

 Відділ культури   

1014060 

Забезпечення 

діяльності палаців i 

будинків культури, 

клубів, центрів 

дозвілля та iнших 

клубних 

закладів(розподіл 

газу ) 1560,00 

 

 Фінансовий відділ   



3719770 

Інші субвенції  з 

місцевого 

бюджету(субвенція 

Галицькій міській 

територіальній 

громаді для 

забезпечення 

підвозу учнів 

Задністрянської 

ЗОШ І-ІІІст.на 

навчання у 

Галицькому МНВК 

та підвозу учнів  на 

навчання до 

Задністрянської 

ЗОШ І-ІІІст. по 

маршруту 

«Поплавники-

Задністрянськ-

Поплавники» ) 25490,00 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ

: 

«за» - 11 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення: Про 

направлення вільного залишку (№2346) із запрпонованими 

змінами. 

   
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету міста на 2021 рік (Проєкт № 2347) 
ВИСТУПИЛИ: Ольга Петровська – начальник 

фінансового відділу 
Ознайомила присутніх з проєктом 

рішення та висновками постійних 

депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення: Про 

направлення вільного залишку (№2346). 

                                                                             
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік (Проєкт № 2348) 
ВИСТУПИЛИ: Ольга Петровська – начальник 

фінансового відділу 
Ознайомила присутніх з проєктом 

рішення та висновками постійних 

депутатських комісій, які розглядали 

даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення: Про 

внесення змін до бюджету міста на 2020 рік (Проєкт № 2348). 

                                                           
СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження граничних сум витрат на придбання легкових 

автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, 

придбання і утримання мобільних телефонів за рахунок бюджету 

Бурштинської міської ради (Проєкт № 2395). 

 
ВИСТУПИЛИ: Іванна Федунків – 

головний бухгалтер 

бухгалтерської 

служби. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 



ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення: Про 

затвердження граничних сум витрат на придбання легкових 

автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, 

комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів за 

рахунок бюджету Бурштинської міської ради (Проєкт № 2395). 
 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до п.5 рішення Бурштинської міської ради від 

20.12.2018 № 26/65-18 «Про внесення змін до Порядку підготовки та 

прийняття регуляторних актів міською радою та виконавчим 

комітетом, затвердженого рішенням Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області № 21/21-16 від 23.12.2016» (Проєкт № 2351). 

ВИСТУПИЛИ: Марія Назар – 

начальник відділу 

економіки та 

промисловості 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

 Василь Андрієшин, 

міський голова 

Запропонував не вносити правку комісії з питань 

прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту щодо складу 

регуляторної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення: Про 

внесення змін до п.5 рішення Бурштинської міської ради від 

20.12.2018 № 26/65-18 «Про внесення змін до Порядку підготовки та 

прийняття регуляторних актів міською радою та виконавчим 

комітетом, затвердженого рішенням Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області № 21/21-16 від 23.12.2016» (Проєкт № 

2351) без правки комісії з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та регламенту щодо складу 

регуляторної комісії. 
 

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

м.Бурштина та с. Вигівка на 2020 рік, затвердженої рішенням міської 

ради від 27.11.2019 №18/84-19 (Проєкт № 2419) 

ВИСТУПИЛИ: Марія Назар – 

начальник відділу 

економіки та 

промисловості 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення: Про 

внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

м.Бурштина та с. Вигівка на 2020 рік, затвердженої рішенням 

міської ради від 27.11.2019 №18/84-19, (Проєкт № 2419)  

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 11.12.2020 № 

06/2-20 (Проєкт № 2420) 



ВИСТУПИЛИ: Марія Назар – 

начальник відділу 

економіки та 

промисловості 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення: Про 

внесення змін до Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради 

від 11.12.2020 № 06/2-20 (Проєкт № 2420). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення опорного 

закладу освіти Бурштинської територіальної громади (Проєкт № 2393) 

ВИСТУПИЛИ: Іванна Томин – 

начальник відділу 

освіти і науки 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення: Про 

затвердження Умов проведення конкурсу з визначення опорного 

закладу освіти Бурштинської територіальної громади (Проєкт № 

2393). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти Бурштинської 

територіальної громади (Проєкт № 2394) 

ВИСТУПИЛИ: Іванна Томин – 

начальник відділу 

освіти і науки 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

 Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Запропонував не вносити правку комісії з питань 

гуманітарної сфери 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10 

«проти» - 1 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення: Про 

затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти Бурштинської 

територіальної громади, (Проєкт № 2394) без правки комісії з 

питань гуманітарної сфери. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження фактичної мережі закладів освіти Бурштинської 

територіальної громади на 2020-2021 навчальний рік (Проєкт № 

2412). 

ВИСТУПИЛИ: Іванна Томин – 

начальник відділу 

освіти і науки 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення: Про 

затвердження фактичної мережі закладів освіти Бурштинської 

територіальної громади  на 2020-2021 навчальний рік (Проєкт № 

2412). 
 

 

СЛУХАЛИ: Про продаж та зняття з балансу Бурштинської міської ради 

транспортних засобів, які є комунальною власністю Бурштинської 

міської територіальної громади (Проєкт № 2408). 

ВИСТУПИЛИ: Ірина Бандура - 

завідувач сектору 

ЖКГ і обліку 

комунального майна. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення: Про 

продаж та зняття з балансу Бурштинської міської ради 

транспортних засобів, які є комунальною власністю Бурштинської  

міської територіальної громади (Проєкт № 2408). 

 

СЛУХАЛИ: Про припинення внаслідок реорганізації Підприємства житлово-

комунального господарства с.Задністрянське шляхом приєднання до 

комунального підприємства «Житловик» (Проєкт № 2417) 

ВИСТУПИЛИ: Ірина Бандура - 

завідувач сектору 

ЖКГ і обліку 

комунального майна. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення: Про 

припинення внаслідок реорганізації Підприємства житлово-

комунального господарства с.Задністрянське шляхом приєднання 

до комунального підприємства «Житловик» (Проєкт № 2417) 

 
 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з 

вивезення побутових відходів на території Бурштинської міської 

територіальної громади (Проєкт № 2418). 

ВИСТУПИЛИ: Ірина Бандура - 

завідувач сектору 

ЖКГ і обліку 

комунального майна. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення: Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з 

вивезення побутових відходів на території Бурштинської міської 

територіальної громади (Проєкт № 2418). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до структури та граничної чисельності закладів 

культури Бурштинської міської ради на 2021 рік (Проєкт № 2409). 

ВИСТУПИЛИ: Тетяна Зорій - 

начальник відділу 

культури туризму і 

зовнішніх зв’язків. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 



ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення: Про 

внесення змін до структури та граничної чисельності закладів культури 

Бурштинської міської ради на 2021 рік, (Проєкт № 2409). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний план 

території (обмежена вулицями Коновальця та Д.Галицького) для 

будівництва багатоповерхової житлової забудови та будівництва 

доступного житла в м. Бурштин» (Проєкт № 2350). 

ВИСТУПИЛИ: Тетяна Білоока - 

завідувач сектору 

містобудування та 

архітектури. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

 Тетяна Сенчина, 

депутат міської ради 

Надати інформацію -  які комерційні об’єкти з 

2018 року були побудовані та документацію, 

яка була надана заявниками. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення: Про 

затвердження містобудівної документації «Детальний план території 

(обмежена вулицями Коновальця та Д.Галицького) для будівництва 

багатоповерхової житлової забудови та будівництва доступного житла в 

м. Бурштин» (Проєкт № 2350). 

 

СЛУХАЛИ: Про схвалення Меморандуму про співпрацю і партнерство в межах 

реалізації Програми «IMTD (USA) «Оздоровлення економіки України» 

(Проєкт № 2415). 

ВИСТУПИЛИ: Яна Штогрин - 

головний спеціаліст з 

міжнародної співпраці 

та інвестиційної 

діяльності. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

Наголосила на тому, що у зв’язку із 

присутністю співдоповідача з м. Києва по 

проекту №2415 «Про схвалення 

Меморандуму про співпрацю і партнерство в 

межах реалізації Програми «IMTD (USA) 

«Оздоровлення економіки України» 

перенести розгляд цього питання з №16 на 

№5. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення: 

Про схвалення Меморандуму про співпрацю і партнерство в 

межах реалізації Програми «IMTD (USA) «Оздоровлення 

економіки України» (Проєкт № 2415). 

2. Перенести розгляд питання з №16 на №5 в порядку 

денному. 

 

СЛУХАЛИ: 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 № 

2422). 



ВИСТУПИЛИ: Ірина Фітак - 

завідувач сектору 

кадрової роботи. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення: 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 № 2422). 

 

СЛУХАЛИ: Про закріплення депутатів Бурштинської міської ради за округами 

(Проєкт № 2402). 

ВИСТУПИЛИ: Роман Іванюк – 

секретар ради. 
Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення: Про 

закріплення депутатів Бурштинської міської ради за округами 

(Проєкт № 2402). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану на 2020 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

(Проєкт № 2407). 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Василик - 

директор КНП 

«Бурштинська 

центральна міська 

лікарня». 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення: Про 

внесення змін до фінансового плану на 2020 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська  

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

(Проєкт № 2407). 

 

СЛУХАЛИ: Про створення комунального підприємства Бурштинської 

територіальної громади Спортивний клуб «Перемога» (Проєкт № 

2349). 

ВИСТУПИЛИ: Наталія Василащук - 

депутат міської ради 

восьмого скликання. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення: Про 

створення комунального підприємства Бурштинської 

територіальної громади Спортивний клуб «Перемога» (Проєкт № 

2349). 

 



СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 23.04.2017 

№19/30-17 «Про затвердження в новій редакції Положення про 

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища та 

Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів 

(Проєкт № 2323) 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення: Про 

внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 23.04.2017 

№19/30-17 «Про затвердження в новій редакції Положення про 

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища та 

Порядку планування та фінансування  природоохоронних заходів 

(Проєкт № 2323). 
 

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 11.12.2020 

№12/2-20 «Про Програму у галузі розвитку земельних відносин на 

території Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки» (Проєкт № 2324) 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу. 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкт рішення: Про 

внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 11.12.2020 

№12/2-20 «Про Програму у галузі розвитку земельних відносин на 

території Бурштинської міської територіальної громади на 2021-

2025 роки», (Проєкт № 2324) 

 

СЛУХАЛИ: Земельні питання. (Проєкти № 2325-2340, 2352-2392, 2396-2401, 2403-

2406, 2410) 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу. 

Ознайомила присутніх з проєктами рішень та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

Наголосив на тому, що у зв’язку із 

незавершеною процедурою передачі 

земельних ділянок державної власності в 

комунальну власність, а саме – проходження 

реєстрації речового права на передані 

земельні ділянки, пропонується зняти з 

розгляду проекти рішення:  

- № 2332 Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

садівництва з передачею у приватну власність 

(громадяни Навроцький І.І., Навроцький Б.І., 

Леськів О.В.). 

 



- № 2335 Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

садівництва з передачею у приватну власність 

(громадянка Булій К.С.). 

 

- № 2403  Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

приватну власність (громадянка Братусь І.А.). 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати сесії міської ради прийняти проєкти рішень 

№ 2325-2340, 2352-2392, 2396-2401, 2403-2406, 2410; 

2. Зняти з порядку денного проєкти рішень № 2332, 2335, 2403. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол підготувала: Олена Кравчишин, начальник організаційного відділу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


