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  Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

восьмої позачергової Сесії міської ради восьмого скликання 

 

від 02 лютого 2021 року                                                                                      м. Бурштин 

 

Початок: 10:00 

Закінчення: 12:30 

Всього обрано депутатів: 26 

Присутні на сесії: 

- міський голова Василь Андрієшин; 

- 23 депутати міської ради (список додається) 

Відсутні на сесії: - 3 (три) депутати, а саме: 

- Володимир Рик,  Петро Савка,  Дмитро Симак 

ВИСТУПИЛИ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив восьму позачергову Сесію міської ради 

восьмого скликання відкритою 

ВИСТУПИЛИ: 

Василь 

Андрієшин - 

міський голова 

Запропонував розпочати роботу та затвердити 

проєкт Порядку денного восьмої позачергової Сесії 

міської ради восьмого скликання: 
1. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021 рік, (Проєкт № 2439); 

2. Про перерахування залишку спеціального фонду до 

загального фонду, (Проєкт № 2440). 

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового 

відділу. 
 

3. Про звільнення з посади директора Бурштинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області Королишин Тетяни 

Михайлівни, (Проєкт № 2441); 

4. Про проведення конкурсу на посади директорів закладів 

загальної середньої освіти, (Проєкт № 2442); 

5. Про оголошення конкурсу з визначення опорного закладу 

освіти Бурштинської територіальної громади,                 

(Проєкт № 2443). 
Доповідач: Іванна Томин – начальник відділу освіти і науки. 
 

6. Про прийняття земельних ділянок державної власності у 

комунальну власність, (Проєкт № 2438). 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-

екологічного відділу. 
 

7. Про внесення змін до рішення Бурштинської міської ради від 

27 листопада 2020 року № 15/1-20 Про утворення виконавчого 

комітету Бурштинської міської територіальної громади, 
(Проєкт № 2430). 

Доповідач: Марія Михайлишин – начальник юридичного 

відділу. 
 

8. Депутатські запити. 

9. Різне. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного восьмої позачергової Сесії 

міської ради восьмого скликання в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти Порядок денний восьмої позачергової Сесії міської ради 

восьмого скликання в цілому 
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СЛУХАЛИ: 
1. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021 рік, (Проєкт № 2439) 

ДОПОВІЛА: 

Ольга 

Петровська 

- начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) - постійної комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально – економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва і 

постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування, території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою та висновками спільної комісії, а саме:  
Комісія погоджує проєкт з доповненням : 
Частину залишку спеціального фонду(екологічний податок) в сумі 45000,00грн. 

спрямувати міській раді  за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за 

рахунок цільових фондів» на «Забезпечення екологічного безперебійного збирання, 
перевезення, захоронення, утилізації ТПВ по населених пунктах Бурштинської 

міської територіальної громади: с.Бовшів, с.Демянів,с.Задністряньке, с. Насташин, 

с.Коростовичі, с.Слобода і рекомендує прийняти його на позачерговій сесії. 

ВИСТУПИЛИ: 

Наталія 

Василащук, 

депутат 

міської ради 

Надала пропозицію внести зміни – додати кошти для 

підсипки дороги до кладовища в. м.Бурштині 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2439 за основу: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2439 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції і висновки спільної комісії з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва і постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та пропозицію 

депутата міської ради Наталії Василащук, внести зміни – додати кошти для 

підсипки дороги до кладовища в. м.Бурштині, Проєкт № 2439: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати висновки і пропозиції спільної комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва і постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування, території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою та 

пропозицію депутата міської ради Наталії Василащук, внести зміни – додати 

кошти для підсипки дороги до кладовища в м.Бурштині, Проєкт № 2439 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2439 (Рішення № 01/8-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/8-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
2. Про перерахування залишку спеціального фонду до загального 

фонду, (Проєкт № 2440) 

ДОПОВІЛА: 

Ольга 

Петровська - 

начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) - постійної комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва і постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування, території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 
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середовища та благоустрою та висновками спільної 

комісії, а саме:  
Комісія погоджує проєкт в новій редакції: 

1.Частину залишку спеціального фонду бюджету Бурштинської міської 
територіальної громади за рахунок надходжень екологічного податку, який 

склався станом на 01.01.2021 та втратив цільове призначення у сумі 

5670000,00 грн. передати до загального фонду бюджету Бурштинської міської 
територіальної громади. 

2.Кошти загального фонду отримані відповідно до п.1 спрямувати:   

Бурштинській міській раді : 
- за КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 
5600000,00грн. 

- за КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства» для монтажу насосного агрегату ТМ 125/500 з 
комлектуючими матеріалами 70000,00грн. і рекомендує прийняти його на 

позачерговій сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2440 за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2440 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції і висновки спільної комісії з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва і постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Проєкт №2440: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати висновки і пропозиції спільної комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва і постійної комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування, території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, 

Проєкт № 2440 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2440 (Рішення № 02/8-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/8-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
3. Про звільнення з посади директора Бурштинської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 3 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

Королишин Тетяни Михайлівни, (Проєкт № 2441) 

ДОПОВІЛА: 

Іванна Томин – 

начальник відділу 

освіти і науки 

Ознайомила з проєктом рішення та пропозиціями 

постійної комісії з питань гуманітарної сфери, а саме: 
Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд сесії 
БМР зі змінами: - п.2 вилучити з проекту рішення 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь в 

обговоренні) 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської ради 
Взяли участь в обговоренні даного проєкту рішення, в 

т.ч. задали питання доповідачу та юридичному 

відділу 

Ігор Дулик, депутат 

міської ради 

Василь Андрієшин - 

міський голова 

Марія Михайлишин 

– начальник 

юридичного відділу 

Надала роз’яснення з даного питання 

Ігор Харів, депутат 

міської ради 

 

Надав пропозицію – доповнити пункт 1 проєкту 

рішення, датою – з 04.02.2021 
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Андрій Іваськів, 

депутат обласної 

ради 

Взяли участь в обговоренні даного проєкту рішення 

Наталія Василащук, 

депутат міської ради 

Тетяна Королишин, 

директор 

Бурштинської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

№ 3 

Іванна Томин – 

начальник відділу 

освіти і науки 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської ради 

Внесла пропозицію - внести зміни в даний проєкт 

рішення та викласти його в такій редакції: 
«Про продовження строку дії контракту з директором 

Бурштинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Королишин Тетяною Михайлівною» 

     Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, абзацу 2 пункту 12 статті 39 

Закону України «Про повну загальну середню освіту», 

враховуючи належне виконання умов контракту від 

05.02.2019 року директором Бурштинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 3 Королишин Т.М., міська рада вирішила: 

1. Продовжити строк дії строкового трудового договору 

(контракту), від 05 лютого 2019 року, з директором 

Бурштинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Королишин Тетяною Михайлівною, ще на чотири роки без 

проведення конкурсу. 

2. Міському голові Василю Андрієшину з 05.02.2021 року 

укласти додаткову угоду про продовження строку дії 

строкового трудового договору (контракту) з директором 

Бурштинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Королишин Тетяною Михайлівною на чотири роки без 

проведення конкурсу. 

3. Затвердити текст Додаткової угоди згідно Додатку №1. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 

голову постійної комісії міської ради з питань гуманітарної 

сфери Ігоря Харіва. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2441 за основу: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2441 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію постійної комісії з питань гуманітарної сфери та голови цієї 

комісії Ігоря Харіва:  

- п.2 вилучити з проекту рішення; 

- доповнити пункт 1 проєкту рішення, датою – з 04.02.2021. 

 Проєкт № 2441: 

«за» - 13 

«проти» - 8 

«утрим.» - 3 

(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 № 2441 

ВИСТУПИВ: 
Ігор Карвацький, 

депутат міської ради 

Запропонував оголосити перерву на 15 хвилин (від 

Фракції ПП ВО «Свобода» 

Оголошено перерву на 15 хвилин 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Тетяни Сенчини – Фракції ПП ВО «Батьківщина», внести 

зміни в даний проєкт рішення та викласти його в такій редакції: 
«Про продовження строку дії контракту з директором Бурштинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 3 Королишин Тетяною Михайлівною» 
     Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, абзацу 2 пункту 12 

статті 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», враховуючи належне виконання умов 

контракту від 05.02.2019 року директором Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Королишин Т.М., міська 
рада вирішила: 

1. Продовжити строк дії строкового трудового договору (контракту), від 05 лютого 2019 року, з директором 

Бурштинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Королишин Тетяною Михайлівною, ще на чотири 
роки без проведення конкурсу. 

2. Міському голові Василю Андрієшину з 05.02.2021 року укласти додаткову угоду про продовження 

строку дії строкового трудового договору (контракту) з директором Бурштинської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 3 Королишин Тетяною Михайлівною на чотири роки без проведення конкурсу. 

3. Затвердити текст Додаткової угоди згідно Додатку №1. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії міської ради з питань 

гуманітарної сфери Ігоря Харіва. Проєкт № 2441: 

«за» - 9 

«проти» - 12 

«утрим.» - 3 

(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 № 2441 

ВИСТУПИВ: 

Ростислав 

Бардашевський, 

депутат міської ради 

Вніс пропозицію, пункт 1 викласти в редакції: 

«Уповноважити міського голову, прийняти рішення щодо 

звільнення з посади директора Бурштинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області Корошилин 

Тетяни Михайлівни у зв’язку із закінченням строку дії 

контракту або продовження строку дії контракту на 

визначений Законом термін». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію депутата міської ради Ростислава Бардашевського (наведену 

вище), Проєкт № 2441: 

«за» - 17 

«проти» - 2 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати пропозицію депутата міської ради Ростислава Бардашевського 

(наведену вище), Проєкт № 2441 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2441 (Рішення № 03/8-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 3 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/8-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
4. Про проведення конкурсу на посади директорів закладів загальної 

середньої освіти, (Проєкт № 2442) 

ДОПОВІЛА: 

Іванна Томин – 

начальник відділу 

освіти і науки 

Ознайомила з проєктом рішення та пропозиціями 

постійної комісії з питань гуманітарної сфери, а саме: 
Комісія рекомендує внести в персональний склад конкурсної комісії таких 
членів комісії: Н.Василащук, Б.Рибчук, М.Козар та винести проект 

рішення на розгляд сесії БМР без змін 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Богдан Рибчук, 

депутат міської ради 

Питання до юридичного відділу – чи не суперечить 

Закону, формування складу конкурсної комісії 

передбаченого в проєкті рішеня 

Марія Михайлишин 

– начальник 

юридичного відділу 

Надала пояснення з даного питання 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської ради 

Взяли участь у обговоренні даного проєкту рішення та 

задали питання доповідачу 

Ігор Дулик, депутат 

міської ради 

Вніс пропозицію – доповнити проєкт рішення: 

- 2.2. Подати персональний склад конкурсної комісії 

на затвердження міської ради 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2442 за основу: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2442 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію депутата Ігоря Дулика (наведену вище), Проєкт № 2442: 

«за» - 8 

«проти» - 4 

«утрим.» - 12 

(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 № 2442 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2442 (Рішення № 04/8-21) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 8 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/8-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
5. Про оголошення конкурсу з визначення опорного закладу освіти 

Бурштинської територіальної громади, (Проєкт № 2443) 

ДОПОВІЛА: 

Іванна Томин – 

начальник відділу 

освіти і науки 

Ознайомила з проєктом рішення та погодженими 

позиціями комісії з питань гуманітарної сфери 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Богдан Рибчук, 

депутат міської 

ради 

Взяв участь у обговоренні проєкту рішення та 

запропонував визначитись із встановленням дати 

початку проведення конкурсу 

 

Іванна Томин – 

начальник відділу 

освіти і науки 

За уточненням дати, надала пропозицію – оголосити 

з 10 лютого 2021 року конкурс із визначення 

опорного закладу освіти...  

 
Ігор Дулик, депутат 

міської ради 

Взяв участь у обговоренні проєкту рішення 

 

Марія Михайлишин 

– начальник 

юридичного відділу 

Внесла пропозицію щодо заміни у складі комісії у 

п.2 проєкту рішення – А.Пергельського виключити, 

а І.Мельника включити до складу комісії  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2443 за основу: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2443 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції (наведені вище) щодо: 
- оголосити з 10 лютого 2021 року конкурс…; 

- замінити у складі комісії – виключити із складу комісії А.Пергельського, 

включити до складу комісії І.Мельника,  Проєкт № 2443: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозиції (наведені вище), Проєкт № 2443 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2443 (Рішення № 05/8-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/8-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 
6. Про прийняття земельних ділянок державної власності у 

комунальну власність, (Проєкт № 2438) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив присутніх з проєктом рішення та 

запропонував підтримати даний проєкт 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2438 (Рішення № 06/8-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/8-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про внесення змін до рішення Бурштинської міської ради від 27 

листопада 2020 року № 15/1-20 Про утворення виконавчого комітету 

Бурштинської міської територіальної громади, (Проєкт № 2430) 

ДОПОВІЛА: 

Марія Михайлишин 

– начальник 

юридичного відділу 

Ознайомила присутніх з проєктом рішення та 

запропонувала підтримати даний проєкт 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2430 (Рішення № 07/8-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/8-21 в цілому (рішення додається) 

 

 6. Депутатські запити - відсутні 

СЛУХАЛИ: 7. Різне 

ВИСТУПИЛИ: 

Наталія 

Василащук, 

депутат міської 

ради 

Запропонувала розглянути тему сортування сміття в 

селах (нас. пунктах) територіальної громади. 

Надано слово приватному підприємцю із с.Коростовичі, 

які проводять діяльність зі збору та сортування сміття, в 

т.ч. пластикової тари. Зазначено про важливість збору в 

населених пунктах громади, сміття та його сортування, 

необхідність в допомозі міської ради в організації даної 

діяльності, в т.ч. розміщення спеціальних контейнерів, 

ящиків для збору такого сміття 

Марія 

Михайлишин – 

начальник 

юридичного 

відділу 

Надала додаткову інформацію щодо формування 

складу конкурсної комісії з конкурсу на посади 

директорів закладів загальної середньої освіти – 

засновником або уповноваженим ним органом – 

здійснюється відповідно до затвердженого Положення 

Зазначила про необхідність проведення декларування 

депутатами та посадовими особами з 1 січня до 1 квітня 

2021 року відповідно до Закону 

Ігор Дулик, 

депутат міської 

ради 

Про інформування КП «Житловик» про кошти, які 

отримуються від збирання і сортування сміття в т.ч. 

пластикової тари 

Володимир 

Мацьків, депутат 

міської ради 

Питання функціонування секції із баскетболу та 

влаштування (забезпечення роботою) тренера Андрія 

Мамонова 

Василь 

Андрієшин - 

міський голова 

- Доручення – М.Козар, для контролю та вивчення 

питання щодо функціонування секції із баскетболу та 

влаштування тренера Андрія Мамонова 

Іван Борис – 

староста 

с.Коростовичі 

Щодо підтримки п.Марії – підприємця, відносно 

діяльності зі збору та сортування сміття, в тому числі 

пластикової тари 
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Олег Кобель, 

депутат міської 

ради 

Про інформування міським головою В.Андрієшиним 

результатів поїздки робочої групи у м.Хмельницький -

АСТАР (Агенція сталого розвитку) для набуття досвіду 

Василь 

Андрієшин - 

міський голова 

Надав інформацію щодо намірів співпраці із вказаною 

Агенцією міста Хмельницький, які мають досвід 

формування Проєктів для залучення інвестицій. 

Розвиток бізнес проектів – швейна справа, садівництво 

– лохина, малина…, туристичний бізнес… 

Андрій Іваськів, 

депутат обласної 

ради 

Про спорт, а саме розвиток футболу в територіальній 

громаді. Прохання до відповідального відділу – 

М.Козар, організувати круглий стіл із залученням 

спортсменів щодо організації місцевих команд з 

футболу, в т.ч. юнацьких (Ю16, Ю19) для можливості 

їх реалізації. Прийняття рішення формування команд 

районного, обласного рівня, шляхи їх фінансування 

Петро Ковальчук, 

депутат міської 

ради   

Наголосив на тому, що розгляд питання спорту, має 

відбуватися в рівності розвитку усіх видів спорту 

 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив восьму позачергову Сесію міської 

ради восьмого скликання закритою 

 

 

Примітка: відеотрансляцію восьмої позачергової Сесії міської ради восьмого 

скликання розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі 

«Нормативні документи». 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            Василь Андрієшин 


