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  Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

одинадцятої позачергової Сесії міської ради восьмого скликання 

 

від 16 квітня 2021 року                                                                                      м. Бурштин 

 

Початок: 10:00 

Закінчення: 12:36 

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: Ігор Карвацький, Володимир Мацьків, Дмитро Симак 
 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин - 

міський голова 

Оголосив одинадцяту позачергову Сесію міської ради 

восьмого скликання відкритою 

Запропонував розпочати роботу та затвердити проєкт 

Порядку денного одинадцятої позачергової Сесії міської 

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

територіальної громади на 2021 рік, (Проєкт № 2679). 

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 
 

2. Про виділ з КП «ЖИТЛОВИК» нових юридичних осіб, 

(Проєкт № 2684). 

Доповідач: Ірина Бандура - завідувач сектору ЖКГ і обліку 

комунального майна. 
 

3. Про затвердження структури і штатної чисельності 

Бурштинської міської ради та її виконавчих органів, (Проєкт № 

2690). 

Доповідач: Ростислав Стасько – перший заступник міського 

голови. 
 

4. Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з 

місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища 

по Бурштинській міській раді на 2021 рік, (Проєкт № 2685); 

5. Про основи земельних правовідносин у Бурштинській 

міській територіальній громаді, (Проєкт № 2689). 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-

екологічного відділу. 
 

6. 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, № 2683). 

Доповідач: Марія Назар – начальник  відділу економіки і 

промисловості. 
 

7. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до 

Президента України Володимира Зеленського, Служби безпеки 

України, Центральної виборчої комісії щодо виборів на 

одномандатних виборчих округах № 50 та № 87, (Проєкт № 2668). 

Доповідач: Ростислав Бардашевський – депутат міської ради. 
 

8. Про звернення до Верховної Ради України щодо прийняття 

в другому читанні і в цілому законопроектів № 2194 та № 2195, 

(Проєкт № 2680). 

Доповідач: Володимир Рик – депутат міської ради. 
 

9. Депутатські запити. 

10. Різне. 
ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь в 

обговоренні) 

Ольга Король, 

депутат міської 

ради 

Внесла пропозицію до проекту порядку денного, а саме 

зняти з розгляду та відкласти для доопрацювання проект 

рішення № 2690 «Про затвердження структури і штатної 
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чисельності Бурштинської міської ради та її виконавчих 

органів» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного одинадцятої позачергової Сесії 

міської ради восьмого скликання за основу: 

«за» - 18 

«проти» - 1 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти Порядок денний одинадцятої позачергової Сесії міської ради 

восьмого скликання за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію внесену депутатом О.Король, про: - зняти з розгляду та 

відкласти для доопрацювання проект рішення № 2690 «Про затвердження 

структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її 

виконавчих органів»: 

«за» - 14 

«проти» - 2 

«утрим.» - 7 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати пропозицію - зняти з розгляду та відкласти для доопрацювання 

проект рішення № 2690 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного одинадцятої позачергової Сесії 

міської ради восьмого скликання в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 1 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти Порядок денний одинадцятої позачергової Сесії міської ради 

восьмого скликання в цілому, а саме: 
1. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 

2021 рік, (Проєкт № 2679). 

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 
 

2. Про виділ з КП «ЖИТЛОВИК» нових юридичних осіб, (Проєкт № 2684). 

Доповідач: Ірина Бандура - завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна. 
 

 

3. Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік, 

(Проєкт № 2685); 

4. Про основи земельних правовідносин у Бурштинській міській територіальній 

громаді, (Проєкт № 2689). 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 
 

5. 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, № 2683). 

Доповідач: Марія Назар – начальник  відділу економіки і промисловості. 
 

6. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента України 

Володимира Зеленського, Служби безпеки України, Центральної виборчої комісії щодо 

виборів на одномандатних виборчих округах № 50 та № 87, (Проєкт № 2668). 

Доповідач: Ростислав Бардашевський – депутат міської ради. 
 

7. Про звернення до Верховної Ради України щодо прийняття в другому читанні і в 

цілому законопроектів № 2194 та № 2195, (Проєкт № 2680). 

Доповідач: Володимир Рик – депутат міської ради. 
 

8. Депутатські запити. 

9. Різне. 

 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин 

- міський голова 

Наголосив, що відсутній повний склад лічильної 

комісії та запропонував включити у лічильну 

комісію депутата міської ради Олега Кобеля 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про включення у лічильну комісію депутата міської ради Олега Кобеля: 

«за» - 19 

«проти» - 1 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Включити у лічильну комісію (доформувати склад лічильної комісії) 

депутата міської ради – Олега Кобеля 
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СЛУХАЛИ: 
1. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021 рік, (Проєкт № 2679) 

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, а 

саме: 
Комісія погоджує проєкт зі змінами: 

1.Здійснити перерозподіл бюджетних призначень: 

• Зменшити бюджетні призначення 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» - 1100716,80 грн. 

• Збільшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та 

розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету» + 1100716,80 грн. 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку у 

сумі 1100716,80 грн. 

2. Частину вільного залишку загального фонду в сумі 37400,00 грн. , який 

склався станом на 01.01.2021 року спрямувати міській раді на 

фінансування Програми фінансового забезпечення нагородження 

відзнаками та грошовими винагородами Бурштинської міської ради на 

2021-2025 роки за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері 

державного управління»+37400,00грн. 

і рекомендує прийняти його на позачерговій сесії.  

Протокол №7 від 15.04.2021 

Наголосила про необхідність зазначення об’єкту виконання робіт – 

доповнити: «Капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці 

Шухевича,6 до вул. С.Стрільців,27 в м.Бурштин Івано-Франківської 

області»  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2679 за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2679 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, Проєкт № 2679: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозиції і висновки постійної комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва, Проєкт № 2679 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2679 (Рішення № 01/11-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/11-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про виділ з КП «ЖИТЛОВИК» нових юридичних осіб, (Проєкт № 2684) 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Бандура - 

завідувач 

сектору ЖКГ і 

обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально – економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва і 

постійної комісії з питань комунальної власності, 

житлово–комунального  господарства, енергозбереження 

та транспорту, які підтримали даний проект рішення 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь в 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської 

Взяли участь в обговоренні даного проєкту рішення, в 

т.ч. задали питання доповідачу та юридичному відділу 
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обговоренні) ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2684 (Рішення № 02/11-21) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 1 

«утрим.» - 8 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/11-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
3. Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді 

на 2021 рік, (Проєкт № 2685) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та пропозиціями 

(висновками) спільного засідання постійних комісій: 
 

Висновки спільної комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва та  з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою 

Комісія погоджує проект зі змінами згідно додатку №1 та винести на 

розгляд сесії. Протокол спільної  комісії №4 від 14.04.2021. 
 

Зазначив, що врезультаті розгляду та опрацювання пропозицій 

автора проекту (виконавчого комітету м/ради), спільної комісії 

напрацьовано (складено) узгоджувальну таблицю – додаток, де 

враховані зведені пропозиції 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2685 за основу: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2685 за основу 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Василь Андрієшин 

- міський голова  
Запропонував розглядати та приймати рішення по 

пунктах – по об’єктах (за назвами заходів)  
Тетяна Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Внесла пропозиції доповнити додаток – перелік 

природоохоронних заходів, такими пунктами: 

1) Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них: 
- монтаж каналізаційного насосного агрегату ТМЦ 125/500 на 

КНС №2 (аварійний ) з використанням запірної арматури та 

інших комплектуючих матеріалів – 70 тис. грн.; 

2) Проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення…: - по вул. Калуській в селі Дем’янів (в тому 

числі виготовлення ПКД) – 299,8 тис. грн. 

Наталія 

Василащук, 

депутат міської 

ради 

Взяли участь в обговоренні проєкту рішення, в т.ч. щодо 

процедури розгляду проекту рішення – черговості та 

прийняття процедурного рішення щодо способу 

голосування 

 

Ігор Харів, 

депутат міської 

ради 

Марія 

Михайлишин – 

юридичний відділ 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Ігор Дулик, 

депутат міської 

ради 

Ростислав Стасько 

– перший 

заступник 

міського голови 

Богдан Рибчук, 

депутат міської 

ради 



5 
 

Володимир Рик, 

депутат міської 

ради 

ВИСТУПИВ: 

Василь Андрієшин 

- міський голова 
Зазначив про поставлення на голосування – 

процедурного рішення -визначення способу голосування 

- змін внесених спільною комісією у додаток по пунктах, 

(по об’єктах) - за назвами заходів 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За визначення способу голосування - по пунктах (по об’єктах) змін внесених 

спільною комісією (у додаток) – процедурне рішення: 

«за» - 9 

«проти» - 8 

«утрим.» - 6 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийнято рішення – визначено спосіб голосування - по пунктах (по об’єктах) 

змін внесених спільною комісією (у додатку) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (висновок) спільної комісії: зняти пункт - від вулиці Калуська буд. 

№8 до вулиці Стуса буд. №15 в м.Бурштині (в т.ч. виготовлення ПКД) – 49,8 

тис.грн., - у Додатку: Проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення…, Проєкт № 2685: 

«за» - 14 

«проти» - 5 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозиції спільної комісії – зняти пункт, Проєкт № 2685 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (висновок) спільної комісії: зняти пункт - від вулиці Стуса буд. №10 

до вулиці Стуса буд. №20 в м. Бурштин (в тому числі виготовлення ПКД)  – 

49,5 тис.грн., - у Додатку: Проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення…, Проєкт № 2685: 

«за» - 12 

«проти» - 5 

«утрим.» - 7 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Не підтримати пропозиції спільної комісії – зняти пункт, Проєкт № 2685 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (висновок) спільної комісії: зняти пункт - вул. Герцена в місті 

Бурштин (в тому числі виготовлення ПКД) – 49,7 тис.грн., - у Додатку: 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення…,  

Проєкт № 2685: 

«за» - 13 

«проти» - 5 

«утрим.» - 6 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Не підтримати пропозиції спільної комісії – зняти пункт, Проєкт № 2685 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (висновок) спільної комісії: зняти пункт - вул. Шухевича в місті 

Бурштин (в тому числі виготовлення ПКД) – 298,633 тис.грн., - у Додатку: 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення…,  

Проєкт № 2685: 

«за» - 12 

«проти» - 3 

«утрим.» - 7 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Не підтримати пропозиції спільної комісії – зняти пункт, Проєкт № 2685 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (висновок) спільної комісії: зняти пункти – у Додатку: Субвенція 

місцевим бюджетам для реалізації природоохоронних заходів…: 

- Галицькій міській раді – 5%; 

- Більшівцівській селищній раді – 5%; 

- Дубовецькій сільській раді – 5%.  

Проєкт № 2685: 

«за» - 17 

«проти» - 2 

«утрим.» - 4 
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(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозиції спільної комісії – зняти пункти: Субвенція місцевим 

бюджетам для реалізації природоохоронних заходів…, Проєкт № 2685 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (висновок) спільної комісії: доповнити (внести) пункти - у Додатку: 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення…: 

- по дорозі від села Насташине до села Юнашків (в тому числі виготовлення 

ПКД) - 49,787 тис.грн.; 

- від села Озеряни до перехрестя на село Коростовичі (в тому числі 

виготовлення ПКД) - 49,922 тис.грн.; 

- по вул. І. Франка в селі Озеряни (в тому числі виготовлення ПКД) - 49,4 

тис.грн.,    Проєкт № 2685: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати пропозиції спільної комісії – доповнити (внести) пункти - у 

Додатку,      Проєкт № 2685 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (висновок) спільної комісії: доповнити (внести) пункт - у Додатку: 

Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них – по вул.Січових 

Стрільців, 4 в м.Бурштині – 25 тис.грн.,  Проєкт № 2685: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати пропозиції спільної комісії – доповнити (внести) пункт - у 

Додатку,    Проєкт № 2685 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (висновок) спільної комісії: доповнити (внести) пункт - у Додатку: 

Проведення науково-технічних конференцій і семінарів та інших заходів 

щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища: 

проходження навчального курсу для трьох осіб за навчальною програмою 

щодо екологічної безпеки і сталого розвитку територіальних громад – 49,800 

тис.грн.,   Проєкт № 2685: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати пропозиції спільної комісії – доповнити (внести) пункт - у 

Додатку,    Проєкт № 2685 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За внесені пропозиції депутата Т.Сенчини - доповнити додаток: Перелік 

природоохоронних заходів, такими пунктами: 
 

1) Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них: 

- монтаж каналізаційного насосного агрегату ТМЦ 125/500 на КНС №2 

(аварійний ) з використанням запірної арматури та інших комплектуючих 

матеріалів – 70 тис. грн.; 
 

2) Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення…:  

- по вул. Калуській в селі Дем’янів (в тому числі виготовлення ПКД) – 299,8 

тис. грн.,       Проєкт № 2685: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати пропозиції депутата Т.Сенчини – доповнити (внести) пункти - у 

Додатку,    Проєкт № 2685 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2685 (Рішення № 03/11-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/11-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 
4. Про основи земельних правовідносин у Бурштинській міській 

територіальній громаді, (Проєкт № 2689) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування, території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, а саме: 

- Комісія не підтримує проект рішення.  
Протокол №8 від 14.04.2021 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Петро Ковальчук, 

депутат міської ради 

Взяли участь в обговоренні проєкту рішення, в т.ч. 

щодо необхідності його довивчення і доопрацювання 

Василь Андрієшин - 

міський голова 

Наталія Василащук, 

депутат міської ради 

Марія Михайлишин 

– юридичний відділ 

Ігор Дулик, депутат 

міської ради 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської ради 

Надала пропозицію щодо відкладення питання - Проекту 

рішення на доопрацювання і розгляду на черговій Сесії 

 
Василь Андрієшин - 

міський голова 

Запропонував поставити на голосування озвучені пропозиції 

депутатів – проєкт рішення відправити на доопрацювання 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про відкладення проєкту рішення на доопрацювання, Проєкт № 2689: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Відкласти проєкт рішення № 2689 на доопрацювання 

 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив перерву, відповідно до регламенту 

Оголошено перерву на 15 хвилин 

 

СЛУХАЛИ: 
5. 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, № 2683) 

ДОПОВІЛА: 

Марія Назар – 

начальник відділу 

економіки і 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) - постійної комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, а саме: 
Комісія погоджує проєкт зі змінами,а саме: доповнити 

п.27.3 «Капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці 

Шухевича,6 до вул. С.Стрільців,27 в м.Бурштин Івано-

Франківської області» - +1100716,80 грн. і рекомендує 

прийняти його на позачерговій сесії.  

Протокол№7 від 15.04.2021р. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2683 за основу: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2683 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, Проєкт № 2683: 

«за» - 23 
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«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозиції і висновки постійної комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва, Проєкт № 2683 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2683 (Рішення № 04/11-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/11-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, Служби безпеки України, Центральної 

виборчої комісії щодо виборів на одномандатних виборчих округах № 50 та    

№ 87, (Проєкт № 2668) 

ДОПОВІВ: 

Ростислав 

Бардашевський 

– депутат 

міської ради 

Ознайомив з проєктом рішення та зачитав проект звернення 

депутатів Бурштинської міської ради до Президента України 

Володимира Зеленського, Служби безпеки України, 

Центральної виборчої комісії щодо виборів на одномандатних 

виборчих округах № 50 та № 87, (Проєкт № 2668), висновками 

постійної депутатської комісії з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності, етики та регламенту 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Ігор Харів, 

депутат міської 

ради  

Надав пропозицію замінити в останньому абзаці – «Політична 

партія «Європейська Солідарність…» на «Депутати 

Бурштинської міської ради…» 

Ігор Дулик, 

депутат міської 

ради 

Задав питання доповідачу щодо виборів на одномандатному 

виборчому окрузі № 50 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2668 за основу: 

«за» - 20 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2668 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За внесені пропозиції депутата І.Харіва - замінити в останньому абзаці – 

«Політична партія «Європейська Солідарність…» на «Депутати 

Бурштинської міської ради…»,  Проєкт № 2668: 

«за» - 20 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозиції депутата І.Харіва,  Проєкт № 2668 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2668 (Рішення № 05/11-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 1 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/11-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
7. Про звернення до Верховної Ради України щодо прийняття в другому 

читанні і в цілому законопроектів № 2194 та № 2195, (Проєкт № 2680) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Рик 

– депутат 

міської ради 

Ознайомив з проєктом рішення та зачитав проект звернення 

депутатів Бурштинської міської ради до Верховної Ради 

України щодо прийняття в другому читанні і в цілому 

законопроектів № 2194 та № 2195, (Проєкт № 2680), 

висновками постійної депутатської комісії з питань прав 

людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту 

 

 



9 
 
ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської 

ради  

Висловила позицію фракції щодо утримування за даним 

проектом звернення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2680 (Рішення № 06/11-21) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 3 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/11-21 в цілому (рішення додається) 

 

 8. Депутатські запити - відсутні 

СЛУХАЛИ: 9. Різне 

ВИСТУПИЛИ: 

Володимир 

Федорняк, депутат 

міської ради 

Із депутатським зверненням: 
– Про віднайнення коштів для відновлення 

дорожнього полотна вулиць Квіткова, Лісна, 

Незалежності, Івасюка, Марти Гай 

Петро Савка, 

депутат міської 

ради 

Щодо ремонту автодороги Стуса – Коновальця в місті 

Бурштині 

Василь Андрієшин 

- міський голова 

Надав коротку інформацію відносно поставлених 

запитань 

Наталія Василащук, 

депутат міської 

ради 

Щодо внесення змін до регламенту міської ради в т.ч. 

визначення черговості розгляду пропозицій 

Ігор Дулик, депутат 

міської ради 

Щодо руйнування та ремонту польових доріг 

(поправлення ситуації за допомогою грейдеру) 

Володимир Рик, 

депутат міської 

ради 

Щодо подяки КП «Житловик» за ремонт водопроводу; 

Щодо неприємного запаху у місті та селах тер. 

громади 

Степан 

Вербовський, 

староста села 

Дем’янів 

Щодо організації робіт із благоустрою (наведення 

порядку) у сільських нас. пунктах, в т.ч. ліквідації 

стихійних сміттєзвалищ; 

Щодо прогортання доріг (поправлення ситуації) 

Наталія Василащук, 

депутат міської 

ради 

Виступили. Взяли участь в обговоренні щодо 

проблемних питань, в .ч. благоустрою, сміття 

(ліквідації сміттєзвалищ), ремонту роріг, розподілу 

коштів 

Петро Савка, 

депутат міської 

ради 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Володимир Рик, 

депутат міської 

ради 

Іван Драгун -

заступник міського 

голови 

Марія Козар, 

депутат міської 

ради 

Щодо участі депутатів у всеукраїнській спартакіаді 

міського (районного) рівня у місті Богородчани 

Ростислав Стасько 

– перший заступник 

міського голови 

Щодо організації спартакіади районного рівня 

Олег Кобель, 

депутат міської 

ради 

Щодо ремонту дороги до ЖД вокзалу в с.Дем’янів 
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Марія Михайлишин 

– начальник 

юридичного відділу 

Щодо запрошення на засідання сесій старост – які 

беруть участь у засіданні сесії з питань, що 

стосуються їх громад (старостинських округів); 
 

Зробила повідомлення – відповідно до ст.28 Закону 

України «Про запобігання корупції» щодо запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів, а саме: 
1. Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої 

статті 3 цього Закону, зобов’язані: 

1) вживати заходів щодо недопущення виникнення 

реального, потенційного конфлікту інтересів; 

2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з 

моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися 

про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту 

інтересів безпосереднього керівника, а у випадку 

перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у 

неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - 

Національне агентство чи інший визначений законом орган 

або колегіальний орган, під час виконання повноважень у 

якому виник конфлікт інтересів, відповідно; 

3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах 

реального конфлікту інтересів; 

4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи 

потенційного конфлікту інтересів. 
Зазначила – якщо є сумніви щодо наявності конфлікту 

інтересів, то особа зобов’язана звернутися (електр. 

поштою) до НАЗК для отримання відповідних 

роз’яснень. 

Зазначила про необхідність проведення декларування 

депутатами та посадовими особами з 1 січня до 1 

квітня 2021 року відповідно до Закону 

Ростислав 

Бардашевський, 

депутат міської 

ради 

Щодо звернення жителів міста Бурштина із 

зауваженнями - прибирання залишків агітаційної 

продукції, в т.ч. на стовпах (електричних опорах) та 

інших об’єктах 

Василь Андрієшин 

- міський голова 

Звернувся до присутніх долучитися до прибирання 

(благоустрою) територій громади, взяти участь у 

толоках, які організовує міська рада. 

Зокрема, звернувся до депутатів та їх організацій 

щодо прибирання залишків агітаційної продукції на 

різних об’єктах територіальної громади 

 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив одинадцяту позачергову Сесію міської 

ради восьмого скликання закритою 

 

 
Примітка: відеотрансляцію одинадцятої позачергової Сесії міської ради восьмого скликання 

розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі «Нормативні документи». 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            Василь Андрієшин 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n37

