
Протокол №3 

засідання Погоджувальної ради 

Бурштинської міської ради восьмого скликання 

 

Дата засідання: 26.03.2021 року 

Місце засідання: зал засідань Бурштинської міської ради 

Початок засдіання: 09:00  

Кінець засідання:  

 
Присутні члени Погоджувальної ради – 8: 

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. Петро Ковальчук – голова депутатської фракції політичної партії «УДАР 

(Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»; 

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

комунального господарства, енергозбереження та транспорту; 

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

7. Ростислав Бардашевський – голова депутатської фракції політичної партії 

«Європейська Солідарність»; 

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

 

 

Відсутні члени Погоджувальної ради – 4:  

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

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

природокористування, планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою; 

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

депутатської діяльності, етики та регламенту; 

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

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний 
ВИСТУПИЛИ: Роман Іванюк- 

секретар ради 
Ознайомив присутніх з порядком денним та змінами до 

нього 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради затвердити порядок денний із 

змінами. 

 

СЛУХАЛИ: Про розгляд петиції №14 
ВИСТУПИЛИ: Василь 

Андрієшин- 

міський голова 

Ознайомив присутніх з текстом петиції та висновком 

комісії з питань гуманітраної сфери щодо відхилення 

петиції. 

 Іванна Томин - 

начальник 

відділу освіти і 

науки 

Прокоментувала необхідність прийняття проєкту 

рішення №2651, відповідно до чинного законодавства. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради відхилити дану петицію. 

   



СЛУХАЛИ: Про перейменування та реорганізацію закладів загальної середньої 

освіти Бурштинської територіальної громади, (Проєкт № 2651) 
ВИСТУПИЛИ: Іванна Томин - 

начальник 

відділу освіти і 

науки 

Ознайомила присутніх з проєктом рішенн, висновками 

постійних депутатських комісій, які розглядали даний 

проєкт рішення, а також зачитала зміни, які 

пропонуються від автора проекту 

ГОЛОСУВАЛИ: 

(за основу) 
«за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ГОЛОСУВАЛИ: 
(за зміни автора) 

«за» - 6 

«проти» - 0 

«утримався» - 1 (Р.Бардашевський) 

«не голосував» - 1 (В.Рик) 

ГОЛОСУВАЛИ: 
(за зміни 

гум.комісії) 

«за» - 0 

«проти» - 0 

«утримався» - 8 

ГОЛОСУВАЛИ: 

(в цілому) 
«за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Винести даний проект рішення, зміни автора та зміни гуманітарної 

комісії на розгляд сесії міської ради. 

                                                                             
СЛУХАЛИ: Про визначення опорних закладів освіти Бурштинської територіальної 

громади. (Проєкт № 2652) 
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» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

                                                           
СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ освіти і науки Бурштинської 

міської ради у новій редакції, (Проєкт № 2575) 
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» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення із 

запропонованими змінами. 
 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021 рік, (Проєкт № 2608) 

ВИСТУПИЛИ: Ольга Петровська – 

начальник фінансового 

відділу 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення із 

запропонованими змінами. 
 

 

 

 

 



СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Бурштинської міської територіальної громади на 

2021 рік, затвердженого рішенням міської ради від 11.12.2020 № 05/2-20, 

(Проєкт № 2529) 

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» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення із 

запропонованими змінами. 

 

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 № 2644) 

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» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання та утилізацію основних засобів та 

інших необоротних активів Бурштинської міської ради, (Проєкт № 2528) 

ВИСТУПИЛИ: Іванна Федунків – 

гол.бухгалтер 

бухгалтерської 

служби 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення із 

запропонованими змінами. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території 

окремої земельної ділянки по зміні цільового призначення землі для 

будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку на 

вул. Лесі Українки в с.Дем’янів Івано-Франківської області», (Проєкт № 

2519) 

ВИСТУПИЛИ: Тетяна Білоока - 

завідувач сектору 

містобудування та  

архітектури 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення із 

запропонованими змінами. 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання «Програми розроблення (оновлення) містобудівної 

документації території м.Бурштин та с.Вигівка на 2018-2020 роки» за 

2019-2020 роки, (Проєкт № 2642) 



ВИСТУПИЛИ: Тетяна Білоока - 

завідувач сектору 

містобудування та  

архітектури 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 
 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення в перелік другого типу об’єктів комунального майна 

Бурштинської територіальної громади для передачі майна в оренду у 

2021 році без проведення аукціону, (Проєкт № 2526) 

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» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Протокол № 1 від 15.03.2021 засідання конкурсної 

комісії щодо проведення конкурсу надання послуг з вивезення 

побутових відходів на території Бурштинської міської територіальної 

громади, (Проєкт № 2645) 

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» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 
 

СЛУХАЛИ: Про реорганізацію комунального підприємства «Житловик» шляхом 

виділу житлово-експлуатаційного господарства, (Проєкт № 2515) 

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» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення із 

запропонованими змінами. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансово – господарського звіту за 2020 рік 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, 

(Проєкт № 2646) 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Василик 

- директор КНП 

«Бурштинська 

ЦМЛ» 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення із 

запропонованими змінами. 



 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна 

міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

на 2021 - 2025 роки, (Проєкт № 2520) 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Василик - 

директор КНП 

«Бурштинська ЦМЛ» 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення  

 

СЛУХАЛИ: Про виконання міської програми «Відкрите місто – влада для людей» 

за 2019-2020 роки, (Проєкт № 2650) 

ВИСТУПИЛИ: Олена Кравчишин 

– начальник 

організаційного 

відділу 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання Програми соціального захисту населення міста Бурштин 

та села Вигівка за 2020 рік, (Проєкт № 2576) 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Коцур – 

начальник відділу 

соціального 

захисту населення 

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 даний проєкт рішення із 

запропонованими змінами. 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання Програми підтримки сімей загиблих, постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб, які 

перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань,  що 

утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали 

безпосередню участь в Антитерористичній  операції в районах її 

проведення, чи у здійсненні заходів із забезпечення національної  

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні  їх 

здійснення за 2020 рік, (Проєкт № 2577) 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Коцур – 

начальник відділу 

соціального 

захисту населення 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання заходів «Програми функціонування Центру надання 

адміністративних послуг м.Бурштина на 2019-2020 роки» у 2020 році, 

(Проєкт № 2640). 



ВИСТУПИЛИ: Світлана Видай – 

керівник ЦНАП 
Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання Програми фінансового забезпечення нагородження 

відзнаками та грошовими винагородами Бурштинської міської ради на 

2020 рік, (Проєкт № 2641) 

ВИСТУПИЛИ: Ірина Фітак – 

завідувач сектору 

кадрової роботи 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про схвалення Меморандуму про співпрацю і партнерство між 

Бурштинською міською радою та Агенцією сталого розвитку «АСТАР», 

(Проєкт № 2643) 

ВИСТУПИЛИ: Ростислав Стасько – 

перший заступник 

міського голови. 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 
 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання «Комплексної цільової соціальної програми розвитку 

цивільного захисту м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020 роки» за 2020 

рік, (Проєкт № 2607). 

ВИСТУПИЛИ: Олександр Іваськевич - 

головний спеціаліст з 

питань НС та 

цивільного захисту 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Звіт про виконання Програм відділу культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків Бурштинської міської ради за 2020 рік, (Проєкт № 2653) 

ВИСТУПИЛИ: Тетяна Зорій – 

начальник відділу 

культури 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання програми фінансової підтримки громадської організації 

«Бурштинська міська федерація футболу» за 2020 рік, (Проєкт № 2657) 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Максимчак - 

голова Бурштинської 

міської федерації футболу 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 



ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання міської цільової соціальної програми «Молодь 

Бурштина» на 2017 – 2020 роки» за 2020 рік, (Проєкт № 2655) 

ВИСТУПИЛИ: Марія Козар – 

начальник відділу 

молоді і спотру 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання міської цільової соціальної програми «Розвитку фізичної 

культури і спорту в м.Бурштин та с.Вигівка на 2018-2021 роки» за 2020 

рік, (Проєкт № 2658) 

ВИСТУПИЛИ: Марія Козар – 

начальник відділу 

молоді і спотру 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження програми фінансової підтримки громадської 

організації «Федерація вільної боротьби міста Бурштин» на 2021 рік, 

(Проєкт № 2659) 

ВИСТУПИЛИ: Марія Козар – 

начальник відділу 

молоді і спотру 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Івано-

Франківської обласної ради щодо участі в заснуванні спортивного клубу, 

(Проєкт № 2660) 

ВИСТУПИЛИ: Марія Козар – 

начальник відділу 

молоді і спотру 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, які 

розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради «Про затвердження 

комплексної Програми профілактики злочинності на 2021-2025 роки», 

(Проєкт № 2661) 

ВИСТУПИЛИ: Роман Гудзь – головний 

спеціаліст з питань 

діяльності ПО, оборонної 

та мобілізаційної роботи 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 



«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській 

міській раді  у 2020 році,  (Проєкт № 2639) 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу. 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого 

фонду охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2021 рік, (Проєкт № 2647) 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу. 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

 Ольга Петровська, 

начальник фінвідділу 
Запропонувала додати зміни до загальних змін 

виконкому  

 Марія Козар Запропонувала внести в план ремонт дороги до 

цвинтаря в с. Мартинів 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти даний проєкт рішення із 

запропонованими змінами 

 

СЛУХАЛИ: Земельні питання. (Проєкти № 2523, № 2525, №2530-2591, №2593-

2606, 2609-2627, 2029-2638, 2648-2649, № 2656, № 2662) 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу. 

Ознайомив присутніх з проєктами рішень та 

висновками постійних депутатських комісій, 

які розглядали даний проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8 

«проти» - 0 

«утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії міської ради прийняти дані проєкти рішення 

із запропонованими змінами 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Василь Андрієшин 

 

 

 

Протокол підготувала: Олена Кравчишин, начальник організаційного відділу. 

 

 

 

 


