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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

дванадцятої сесії міської ради восьмого скликання 

 

від 21 травня 2021 року                                                                                      м.Бурштин 

 

Початок: 10:00 

Закінчення: 16:40 

Всього обрано депутатів: 26 

Присутні на сесії: 

- міський голова Василь Андрієшин; 

- 25 депутатів міської ради (список додається) 

Відсутні на сесії: - 1 (один) депутат, а саме – Дмитро Симак 
 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський 

голова 

Оголосив дванядцяту Сесію міської ради восьмого 

скликання відкритою 

Щодо питань Порядку денного Сесії – внесення змін, надав 

слово секретарю міської ради Роману Іванюку, який 

зазначив про необхідність розгляду внесення змін до 

проекту Порядку денного сесії, в зв’язку із наступними 

службовими записками: 

ВИСТУПИЛИ: 

Роман 

Іванюк -

секретар 

міської ради 

- відповідно до Службової записки начальника земельно-

екологічного відділу В.Копаниці (додається) про зняття з 

порядку денного сесії міської ради проєкту рішення № 2674; 
 

- відповідно до Службової записки начальника земельно-

екологічного відділу В.Копаниці (додається) про внесення 

змін до порядку денного сесії – перенести проект рішення № 

2689 за номером після проекту № 2746; 
 

- відповідно до Службової записки завідувача сектору ЖКГ і 

обліку комунального майна І.Бандури (додається) про зняття 

з розгляду сесії міської ради проєкту рішення № 2745 та 

проекту рішення № 2750; 
 

- відповідно до листа – звернення депутата міської ради 

Н.Василащук (додається) про внесення змін до порядку 

денного сесії – перенесення проекту рішення № 2731 орієнт. 

п.5 в порядку денному (після проектів з фінансових питань) 

Олена 

Тріщук, 

депутат 

міської ради 

- оголосила звернення (додається) про зняття з порядку 

денного сесії проекту рішення № 2760 та повернутись до 

його розгляду після проведення громадських слухань з 

обговорення ДПТ (свинокомплексу в с.Насташине) 

Володимир 

Рик, депутат 

міської ради 

Вніс пропозицію питання порядку денного за номером 

пункту 35 – проект рішення № 2758 перенести за номером, 

після пункту 3 порядку денного 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин 

- міський 

голова 

Запропонував розпочати роботу та затвердити із 

запропонованими змінами проєкт Порядку денного 

дванадцятої Сесії міської ради восьмого скликання – 

поставивши на голосування за основу: 
1. Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної громади 

за І квартал 2021 року, (Проєкт № 2670). 

2. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021 рік, (Проєкт № 2718). 

3. Про встановлення місцевих податків і зборів на території Бурштинської 

міської територіальної громади, (Проєкт № 2667). 
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4. Про надання субвенції, (Проєкт № 2753). 

Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу. 

5. Про внесення змін до Програми соціального захисту населення на 2021-

2025 роки Бурштинської міської ТГ, затвердженої рішенням Бурштинської 

міської ради від 11.12.2020      № 21/2-20, (Проєкт № 2664). 

Доповідач: С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення. 

6. Про затвердження програми фінансової підтримки громадської 

організації «Футбольний клуб «Касова»  на 2021 рік, (Проєкт № 2665). 

Доповідач: М.Козар -начальник відділу у справах сім'ї, гендерної 

політики молоді і спорту. 

7. Про внесення зміни до Генерального плану суміщеного з Детальним 

планом території по вул.Львівська,  № 4-Б, № 4-В с. Задністрянське, 

(Проєкт № 2666). 

8. 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). 

9. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план 

території для комерційної діяльності по вулиці Січових Стрільців, б/н м. 

Бурштин», (Проєкт № 2739). 

Доповідач: Т.Білоока - завідувач сектору містобудування та  архітектури. 

10. Про внесення змін в рішення міської ради № 03/6-21 від 15.01.2021 

«Про безоплатне прийняття рухомого майна (транспортні засоби) зі 

спільної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району у 

власність КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області», (Проєкт № 2669). 

Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови. 

11. Про передачу паливно-мастильних матеріалів, (Проєкт № 2671). 

Доповідач: О.Іваськевич - головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту. 

12. 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 № 2681). 

13. Про надання дозволу на списання основних засобів комунальному 

підприємству «Житловик», (Проєкт № 2741). 

14. 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 № 2751). 

Доповідач: М.Назар - начальник відділу економіки і промисловості. 

15. Звіт про роботу «Поліцейської станції м. Бурштин» та рівень 

злочинності на території м.Буршти та с. Вигівка у 2020 році, (Проєкт № 

2682). 

Доповідач: Р.Гудзь - головний спеціаліст з питань діяльності 

правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи.  

Співдоповідач: М.Гурак - начальник сектору превенції відділення 

поліції № 3 (м. Галич). 

16. Про виконання міських цільових програм за 2020 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області, (Проєкт № 2686). 

17. Про затвердження звіту головного лікаря про надання медичних 

послуг та фінансово-господарську діяльність Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області  за 2020 рік, (Проєкт № 2687). 

Доповідач: О.Савчин - головний лікар КНП «БМЦПМСД». 

18. Про фінансово-господарську діяльність КП «Житловик» за І квартал 

2021 року,(Проєкт № 2757). 

Доповідач: З.Шафран – директор КП «Житловик» 

Співдоповідач: І.Башук – головний економіст КП «Житловик». 
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19. Про затвердження нової редакції Статуту Комунального 

некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської рад Івано - Франківської області, 

(Проєкт № 2678). 

Доповідач: В.Василик - директор КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня». 

20.Про фінансово-господарську діяльність КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради» за 2020 рік, (Проєкт № 2736). 

21.Інформація про стан виконання Програми фінансового забезпечення на 

виготовлення проектно-кошторисної документації, технічних завдань для 

виконання загально-будівельних робіт в м. Бурштин та с. Вигівка за  2020 

рік, (Проєкт № 2737). 

22. Інформація про стан виконання Програми «Фінансова підтримка КП 

«Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» на 2019-2021 роки » 

в 2020 році, (Проєкт № 2738). 

Доповідач: І.Туз – керівник КП «Капітальне будівництво». 

23. Про списання та зняття з балансу Бурштинської міської ради 

транспортного засобу, який є комунальною власністю Бурштинської 

міської територіальної громади, (Проєкт № 2740). 

24. Про надання згоди на безоплатне прийняття у власність Бурштинської 

міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на 

баланс Бурштинської міської ради транспортних засобів, (Проєкт № 2749). 

25. Про продаж та зняття з балансу КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» будівлі станції каналізаційної насосної № 3, що є комунальною 

власністю Бурштинської міської територіальної громади, (Проєкт № 

2750). 

26. Про продаж та зняття з балансу КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» будівлі господарського складу, що є комунальною власністю 

Бурштинської міської територіальної громади, (Проєкт № 2745). 

27. Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» 

на списання основних засобів, (Проєкт № 2744). 

28. Про створення комісії з інвентаризації та розподілу майна, яке 

перебуває на балансі КП «Житловик», для повернення даного майна у 

комунальну власність Бурштинської територіальної громади в особі 

Бурштинської міської ради, (Проєкт № 2754). 

29. Про створення комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне 

господарство Бурштинської міської ради», (Проєкт № 2755). 

30. Про створення комунального підприємства «Еко-Сервіс Бурштинської 

міської ради», (Проєкт № 2759). 

Доповідач: І.Бандура - завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального 

майна. 

31.Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської 

міської ради та її виконавчих органів, (Проєкт № 2752). 

Доповідач: І.Фітак – завідувач сектору кадрової роботи. 

32.Про внесення змін до Регламенту Бурштинської міської ради 

затвердженого рішенням міської ради від 18.12.2020 № 41/2-20 «Про 

затвердження Регламенту Бурштинської міської ради», (Проєкт № 2743). 

Доповідач: Р.Іванюк – секретар ради. 

33. Про скасування рішення виконавчого комітету Бурштинської міської 

ради від 24.02.2020    № 26 «Про надання гр.Антонів Л.П. дозволу на 

облаштування тимчасової стоянки автотранспорту біля автодороги 

«Мукачево - Львів» (навпроти кафе «Едельвейс») в м.Бурштин», (Проєкт 

№ 2007). 

Доповідач: А.Пергельський – головний спеціаліст юридичного відділу. 

34. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради щодо 

капітального ремонту дороги 0091002, (Проєкт № 2728). 

Доповідач: Н.Василащук – депутат міської ради. 

35. Про затвердження Програми про Фонд міської ради на виконання 

депутатських повноважень на 2021-2025 роки за рахунок коштів від збору 

за забруднення навколишнього природного середовища та інших джерел, 

визначених законодавством, (Проєкт № 2758). 

Доповідач: В.Рик - депутат міської ради. 

                                      Земельні проекти 

36. Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого 
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фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській 

міській раді на 2021 рік,(Проєкт № 2746). 

37. Про прийняття у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення за межами населеного пункту села Тенетники (громадянка 

Гук М.Ф.), (Проєкт № 2672). 

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування житлового  будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

приватну власність (громадянин Харів Р.Р.), (Проєкт № 2673).  

39. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 30.09.2020 

№12/103-20 «Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби із 

земель сільськогосподарського призначення комунальної власності з 

передачею в оренду громадянину Михайлишину С.П.», (Проєкт № 2674). 

40. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (громадянин Олійник О.З.), (Проєкт № 2675).   

41. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки в с.Дем’янів по вул. 

І.Франка,39 та вул.І.Франка,39а, яка перебуває в оренді АТ «Івано-

Франківськгаз», (Проєкт № 2676). 

42. Про відміну рішень  Коростовичівської сільської ради «Про 

погодження надання дозволу на складання проекту відводу земельної 

ділянки» (громадяни Сквара С.І., Кіндер І.В., Бойко М.В., Вуйців В.М.), 

(Проєкт № 2677). 

43. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність із земель запасу (КВЦПЗ 16.00) 

комунальної власності (громадяни Непорадний І.І., Бойко Б.Р., Бойко 

О.В., Копаниця Т.В., Скірин Б.І., Скірин В.І. Сисак Є.С.), (Проєкт № 

2688). 

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) ТзОВ Галицке РБТ-4 для обслуговування виробничих 

приміщень по виробництву будівельних матеріалів за адресою м.Бурштин 

по вул.Зелена,38, вул.Т.Шевченка,2 з правом постійного користування із 

земель комунальної власності (Проєкт № 2691). 

45. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки (КВЦПЗ 01.13) для обслуговування об’єкту 

складського приміщення, (територія колишнього господарського двору) в 

с.Куропатники по вул.Хмельницького,40А, з передачею в оренду 

(громадянин Антонів С.І.), (Проєкт № 2692).   

46. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для обслуговування, нежитлової будівлі 

(КВЦПЗ 01.13) в с.Насташине по вул.Я.Осмомисла з передачею в оренду 

(громадяни Михайлишин С.П., Кухарський Ю.Є., Кохан М.О., Федорняк 

В.Т.), (Проєкт № 2693). 

47. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки в оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва та 

обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту по  вул. А.Міцкевича, 

45 м.Бурштин, Івано-Франківська область, (Проєкт № 2694). 

48. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки в оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі за адресою  вул. А.Міцкевича, 51К, 51Л 

м. Бурштин Івано-Франківська область, (Проєкт № 2695). 

49. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення в натурі на (місцевості), для ведення 

фермерського господарства, в с.Насташине, з правом постійного 

користування (громадянин Лижичко В.І.), (Проєкт № 2696). 

50. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
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відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність із земель запасу (КВЦПЗ 16.00) 

комунальної власності (громадяни Сквара С.І., Кіндер І.В., Бойко М.В., 

Вуйців В.М., Кривень Б.В., Гудзь М.Й.), (Проєкт № 2697). 

51. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення садівництва з передачею у 

власність (громадяни Мотовиляк Д.В., Дейсак О.Ф., Богун Н.М.), (Проєкт 

№ 2698). 

52. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадяни Пендерецький З.М., 

Пендерецька М.З., Пилипів М.М., Федунків Я.П., Дзюбинська Л.Т., 

Вільчик І.В., Верестюк Г.Є., Шувар Х.С., Торконяк З.В., Дронь С.І., Дронь 

Т.І., Семчишин С.І.,Семчишин І.С., Гіфес Г.О., Гіфес М.С., Наритник 

М.В., Яремків Т.Т., Николин О.Б., Дейсак Є.П., Дейсак М.С., Мацькевич 

З.І., Шмігель Я.В., Шмігель Г.М., Клюба І.Ю., Корчинська М.Я., Угрин 

В.І.), (Проєкт № 2699). 

53. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадяни Сторощук Е.Д., Кучер 

М.С., Курдидик А.І., Сахро М.Г., Токаєв Р.П., Токаєва В.О., Лаврук О.М., 

Боднар З.М., Боднар М.І., Коцур М.М., Кочило В.Я., Стеблинська Г.Б., 

Красновський В.Б., Федунків Г.Я., Федунків С.М., Федунків Р.І., 

Ковальчук О.О., Шпирналь Л.М., Олексів Г.В., Олексів О.І., Олексів І.О., 

Варунків П.П., Варунків Л.С., Юрович Н.А., Могилевич Р.П., Гуринович 

Г.Я.), (Проєкт № 2700). 

54. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у власність (громадяни Олексів Г.В., Федуняк О.В.),      (Проєкт 

№ 2701). 

55. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

власність (громадяни Токаєв Р.П., Кочило В.Я., Курган Г.С.), (Проєкт № 

2702). 

56. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) на земельні частки (паї) для ведення товарного  

сільськогосподарського  виробництва (громадянка Козак А.Я.), (Проєкт № 

2703). 

57. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування індивідуального гаража з 

передачею у приватну власність (громадянин Федоришин В.Р.), (Проєкт 

№ 2704). 

58. 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 Лазутченкова О.Ю.), (Проєкт № 2705). 

59. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадяни  Верестюк І.О., Торган І.М., Костів 

Р.І.,Брега М.В., Саварин І.С., Кирилів О.О., Васуля І.С., Брега А.М., 

Кропельницька О.Й., Генсіровська Р.П.), (Проєкт № 2706). 

60. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування жилих  будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

приватну власність (громадяни Лаврук О.М., Пархуць М.І., Сараб М.В., 

Верестюк І.О., Неспяк Л.З., Васуля І.С.), (Проєкт № 2707). 

61. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 26.01.2021 
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№71/7-21 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про право 

на спадщину за заповітом» (громадянка Пипчак В.В.), (Проєкт № 2708).                                                  

62. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею  у 

приватну власність (громадянка Кожухар Л.В.), (Проєкт № 2709). 

63. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з 

передачею у приватну власність (громадянин Жмурій Т.М.), (Проєкт № 

2710). 

64. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з 

передачею у  власність (громадяни Лисий М.М., Пархуць Б.С., Савка Є.А., 

Савка П.С.), (Проєкт № 2711). 

65. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для ведення садівництва  з передачею у власність 

(громадяни Бойчишин Н.Є., Мех В.В., Бойцун В.І.), (Проєкт № 2712). 

66. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для будівництва індивідуальних гаражів з 

передачею у власність(громадяни Красновська М.Й., Курман І.М., 

Красновський Б.М., Федунь В.П), (Проєкт № 2713). 

67. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадяни Мацюк С. Ю., Балащук Ю. М., 

Угриновська В. Т.), (Проєкт № 2714). 

68. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення під польовими дорогами та 

недооблікованими земельними ділянками (не успадкованими земельними 

ділянками або невитребуваними паями) на території населених пунктів 

Бурштинської міської територіальної громади, (Проєкт № 2715). 

69. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення під польовими дорогами та 

недооблікованими земельними ділянками (неуспадкованими земельними 

ділянками або невитребуваними паями) за межами населеного пункту села 

Сарники, (Проєкт № 2716). 

70. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення під польовими дорогами та 

недооблікованими земельними ділянками (неуспадкованими земельними 

ділянками або невитребуваними паями) за межами населеного пункту села 

Юнашків, (Проєкт № 2717). 

71. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянка Марченко М.М.), (Проєкт № 2719).  

72. Про поставлення на чергу на одержання земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилих  будинків, господарських будівель 

та споруд (присадибна ділянка) с.Дем’янів та с.Вигівка (громадяни 

Ковальчук В.Я., Кохан Н.О.), (Проєкт № 2720). 

73. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства  з 

передачею у  власність (громадяни Ковальчук М.Й., Кучер Г.С., 

Коцюбайло В.М., Мачинська М.М., Криховецький А.З., Курган Г.С., 

Курган П.І., Данилюк Л.Я., Шмігель Г.М., Цюлюпа Г.І.), (Проєкт № 2721). 

74. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) на земельні частки (паї)  для ведення товарного  
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сільськогосподарського  виробництва згідно Свідоцтва про право на 

спадщину за заповітом (громадяни Торконяк Г.І., Пригода С.П.), (Проєкт 

№ 2722). 

75. Про надання дозволу на виготовлення технічної документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) на земельну частку (пай)  для ведення товарного  

сільськогосподарського  виробництва згідно Свідоцтва про право на 

спадщину за законом (громадяни Очкур Г.Й., Олійник С.О., Стифунко 

В.В.),(Проєкт № 2723). 

76. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадяни Бітнер І.В., Максим’юк Г.Т., Саварин І.С., 

Мельник О.Д), (Проєкт № 2724). 

77. Про затвердження актів узгодження зовнішніх меж земельних ділянок 

із суміжними землекористувачами (громадянка Кіндратишин Г.А. та 

громадянин Колодійчук Я.В.),(Проєкт № 2725). 

78. Про включення, в перелік продажу права оренди земельних ділянок, 

земельні ділянки комунальної власності, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, землі громадської забудови, які 

пропонуються для продажу на земельних торгах (аукціонах), (Проєкт № 

2726).  

79. Про включення  в перелік продажу права оренди земельних ділянок 

земельну ділянку комунальної власності, землі сільськогосподарського 

призначення, для ведення фермерського господарства, яка пропонується 

для продажу на земельних торгах (аукціонах), (Проєкт № 2727).   

80. Про прийняття земельної ділянки державної власності у комунальну 

власність, (Проєкт № 2730). 

81. Про надання дозволу ТзОВ «ГАЛИЧ ПРОМ» на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, для 

будівництва та обслуговування об’єкту транспортної інфраструктури та 

обслуговування комплексу складських приміщень в с.Дем’янів по вул. 

Львівській,           (Проєкт № 2731). 

82. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для сінокосіння та випасання худоби із 

земель сільськогосподарського призначення в с.Слобода, комунальної 

власності  з передачею в оренду (громадянин Гречух М.І.), (Проєкт № 

2732). 

83. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Слобода, с.Насташине з передачею у власність 

(громадяни Гречух М.І., Кухарський Ю.Є., Михайлишин С.П.),  (Проєкт 

№ 2733). 

84. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби в 

користування, на правах оренди, із земель запасу (КВЦПЗ 16.00) 

комунальної власності (громадянин Михайлишин С.П.), (Проєкт № 2734). 

85. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності у постійне користування НЕК «Укренерго» 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ – 14.02) (повітряної 

лінії електропередачі напругою 330 кВ Західноукраїнська – Богородчани),  

(Проєкт № 2735). 

86. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, затвердження стартової ціни продажу та умов продажу права 

оренди земельної  ділянки на земельних торгах (аукціонах), (Проєкт № 

2761). 

87. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, затвердження стартової ціни продажу та умов продажу права 

оренди земельної ділянки на земельних торгах (аукціонах), (Проєкт № 

2762). 

88. Про включення в перелік продажу права оренди земельної ділянки 

комунальної власності Бурштинської міської територіальної громади, 
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(Проєкт № 2747). 

89. Про схвалення Меморандуму про співпрацю і партнерство між 

Бурштинською міською радою та «ТзОВ «Лемберг-Агро», (Проєкт № 

2760). 

90. Про основи земельних правовідносин у Бурштинській міській 

територіальній громаді, (Проєкт № 2689). 

Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

91. Відповіді на депутатські запити. 

92. Депутатські запити. 

93. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

Богдан 

Рибчук, 

депутат 

міської ради 

 

Оголосив, що участі у голосуванні не буде брати у зв’язку із 

уникненням конфлікту інтересів (заява додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного дванадцятої Сесії міської ради 

восьмого скликання за основу: 

«за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти Порядок денний дванадцятої Сесії міської ради восьмого 

скликання за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції оголошенні міським головою, секретарем міської ради і 

депутатами міської ради (наведені вище) в т.ч. відповідно до поданих 

Службових записок щодо внесення змін до Порядку денного: 

«за» - 21 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати пропозиції щодо внесення змін до Порядку денного (наведені 

вище) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту Порядку денного дванадцтої Сесії міської ради 

восьмого скликання в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти Порядок денний десятої Сесії міської ради восьмого скликання в 

цілому, в редакції: 
1. Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної громади за І квартал 

2021 року, (Проєкт № 2670). 

2. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 

2021 рік, (Проєкт № 2718). 

3. Про встановлення місцевих податків і зборів на території Бурштинської міської 

територіальної громади, (Проєкт № 2667). 

Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу. 

4. Про затвердження Програми про Фонд міської ради на виконання депутатських 

повноважень на 2021-2025 роки за рахунок коштів від збору за забруднення навколишнього 

природного середовища та інших джерел, визначених законодавством, (Проєкт № 2758). 

Доповідач: В.Рик - депутат міської ради 

5. Про надання субвенції, (Проєкт № 2753). 

Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу. 

6. Про надання дозволу ТзОВ «ГАЛИЧ ПРОМ» на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, для будівництва та обслуговування об’єкту транспортної інфраструктури та 

обслуговування комплексу складських приміщень в с.Дем’янів по вул. Львівській, (Проєкт 

№ 2731). 

Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

7. Про внесення змін до Програми соціального захисту населення на 2021-2025 роки 

Бурштинської міської ТГ, затвердженої рішенням Бурштинської міської ради від 11.12.2020 

№ 21/2-20, (Проєкт № 2664). 

Доповідач:С.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення. 

8. Про затвердження програми фінансової підтримки громадської організації 

«Футбольний клуб «Касова»  на 2021 рік, (Проєкт № 2665). 

Доповідач: М.Козар -начальник відділу у справах сім'ї, гендерної політики молоді і 

спорту. 
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9. Про внесення зміни до Генерального плану суміщеного з Детальним планом 

території по вул.Львівська,  № 4-Б, № 4-В с. Задністрянське, (Проєкт № 2666). 

10. 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). 

11. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території для 

комерційної діяльності по вулиці Січових Стрільців, б/н м. Бурштин», (Проєкт № 2739). 

Доповідач: Т.Білоока - завідувач сектору містобудування та  архітектури. 

12. Про внесення змін в рішення міської ради № 03/6-21 від 15.01.2021 «Про 

безоплатне прийняття рухомого майна (транспортні засоби) зі спільної власності 

територіальних громад сіл, міста Галицького району у власність КНП «Бурштинський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області», (Проєкт № 2669). 

Доповідач: Р.Стасько – перший заступник міського голови. 

13. Про передачу паливно-мастильних матеріалів, (Проєкт № 2671). 

Доповідач: О.Іваськевич - головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту. 

14. 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 № 2681). 

15. Про надання дозволу на списання основних засобів комунальному підприємству 

«Житловик», (Проєкт № 2741). 

16. 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 № 2751). 

Доповідач: М.Назар - начальник відділу економіки і промисловості. 

17. Звіт про роботу «Поліцейської станції м. Бурштин» та рівень злочинності на 

території м.Буршти та с. Вигівка у 2020 році, (Проєкт № 2682). 

Доповідач: Р.Гудзь - головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонної та мобілізаційної роботи.  

Співдоповідач: М.Гурак - начальник сектору превенції відділення поліції № 3 (м. 

Галич). 

18. Про виконання міських цільових програм за 2020 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, (Проєкт № 2686). 

19. Про затвердження звіту головного лікаря про надання медичних послуг та 

фінансово-господарську діяльність Комунального некомерційного підприємства 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області  за 2020 рік, (Проєкт № 2687). 

Доповідач: О.Савчин - головний лікар КНП «БМЦПМСД». 

20. Про фінансово-господарську діяльність КП «Житловик» за І квартал 2021 року, 

(Проєкт № 2757). 

Доповідач: З.Шафран – директор КП «Житловик» 

Співдоповідач: І.Башук – головний економіст КП «Житловик». 

21. Про затвердження нової редакції Статуту Комунального некомерційного 

підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської 

ради Івано - Франківської області, (Проєкт № 2678). 

Доповідач:В.Василик - директор КНП «Бурштинська центральна міська лікарня». 

22. Про фінансово-господарську діяльність КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради» за 2020 рік, (Проєкт № 2736). 

23. Інформація про стан виконання Програми фінансового забезпечення на 

виготовлення проектно-кошторисної документації, технічних завдань для виконання 

загально-будівельних робіт в м. Бурштин та с. Вигівка за  2020 рік, (Проєкт № 2737). 

24. Інформація про стан виконання Програми «Фінансова підтримка КП «Капітальне 

будівництво Бурштинської міської ради» на 2019-2021 роки » в 2020 році, (Проєкт № 2738). 

Доповідач: І.Туз – керівник КП «Капітальне будівництво». 

25. Про списання та зняття з балансу Бурштинської міської ради транспортного 

засобу, який є комунальною власністю Бурштинської міської територіальної громади, 

(Проєкт № 2740). 

26. Про надання згоди на безоплатне прийняття у власність Бурштинської міської 

територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на баланс Бурштинської 

міської ради транспортних засобів, (Проєкт № 2749). 

27. Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на списання 

основних засобів, (Проєкт № 2744). 

28. Про створення комісії з інвентаризації та розподілу майна, яке перебуває на 

балансі КП «Житловик», для повернення даного майна у комунальну власність 

Бурштинської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради, (Проєкт № 2754). 

29. Про створення комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне 

господарство Бурштинської міської ради», (Проєкт № 2755). 

30. Про створення комунального підприємства «Еко-Сервіс Бурштинської міської 

ради», (Проєкт № 2759). 

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

31. Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та 
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її виконавчих органів, (Проєкт № 2752). 

Доповідач: І.Фітак – завідувач сектору кадрової роботи. 

32. Про внесення змін до Регламенту Бурштинської міської ради затвердженого 

рішенням міської ради від 18.12.2020 № 41/2-20 «Про затвердження Регламенту 

Бурштинської міської ради», (Проєкт № 2743). 

Доповідач: Р.Іванюк – секретар ради. 

33. Про скасування рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 

24.02.2020 № 26 «Про надання гр.Антонів Л.П. дозволу на облаштування тимчасової 

стоянки автотранспорту біля автодороги «Мукачево - Львів» (навпроти кафе «Едельвейс») в 

м.Бурштин», (Проєкт № 2007). 

Доповідач: А.Пергельський – головний спеціаліст юридичного відділу. 

34. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради щодо капітального ремонту 

дороги 0091002, (Проєкт № 2728). 

Доповідач: Н.Василащук – депутат міської ради. 
 

Земельні проекти 

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

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

(Проєкт № 2746). 

36. Про основи земельних правовідносин у Бурштинській міській територіальній 

громаді, (Проєкт № 2689). 

37. Про прийняття у комунальну власність Бурштинської міської територіальної 

громади земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами населеного 

пункту села Тенетники (громадянка Гук М.Ф.), (Проєкт № 2672). 

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

з передачею у приватну власність (громадянин Харів Р.Р.), (Проєкт № 2673).  

39. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (громадянин Олійник 

О.З.), (Проєкт № 2675).   

40. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки в с.Дем’янів по вул. І.Франка,39 та вул.І.Франка,39а, яка 

перебуває в оренді АТ «Івано-Франківськгаз», (Проєкт № 2676). 

41. Про відміну рішень  Коростовичівської сільської ради «Про погодження надання 

дозволу на складання проекту відводу земельної ділянки» (громадяни Сквара С.І., Кіндер 

І.В., Бойко М.В., Вуйців В.М.), (Проєкт № 2677). 

42. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність із земель запасу (КВЦПЗ 16.00) комунальної власності (громадяни Непорадний І.І., 

Бойко Б.Р., Бойко О.В., Копаниця Т.В., Скірин Б.І., Скірин В.І. Сисак Є.С.), (Проєкт № 

2688). 

43. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ТзОВ Галицке РБТ-4 для 

обслуговування виробничих приміщень по виробництву будівельних матеріалів за адресою 

м.Бурштин по вул.Зелена,38, вул.Т.Шевченка,2 з правом постійного користування із земель 

комунальної власності (Проєкт № 2691). 

44. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (КВЦПЗ 01.13) для обслуговування об’єкту складського приміщення, 

(територія колишнього господарського двору) в с.Куропатники по вул.Хмельницького,40А, з 

передачею в оренду (громадянин Антонів С.І.), (Проєкт № 2692).   

45. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для обслуговування, нежитлової будівлі (КВЦПЗ 01.13) в с.Насташине по 

вул.Я.Осмомисла з передачею в оренду (громадяни Михайлишин С.П., Кухарський Ю.Є., 

Кохан М.О., Федорняк В.Т.), (Проєкт № 2693). 

46. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в 

оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної 

культури і спорту по  вул. А.Міцкевича, 45 м.Бурштин, Івано-Франківська область, (Проєкт 

№ 2694). 

47. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в 

оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва і обслуговування будівель торгівлі за 

адресою  вул. А.Міцкевича, 51К, 51Л м. Бурштин Івано-Франківська область, (Проєкт № 

2695). 

48. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки сільськогосподарського призначення в натурі на 

(місцевості), для ведення фермерського господарства, в с.Насташине, з правом постійного 

користування (громадянин Лижичко В.І.), (Проєкт № 2696). 

49. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність із земель запасу (КВЦПЗ 16.00) комунальної власності (громадяни Сквара С.І., 

Кіндер І.В., Бойко М.В., Вуйців В.М., Кривень Б.В., Гудзь М.Й.), (Проєкт № 2697). 

50. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення садівництва з передачею у власність (громадяни Мотовиляк 
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Д.В., Дейсак О.Ф., Богун Н.М.), (Проєкт № 2698). 

51. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадяни Пендерецький З.М., Пендерецька М.З., Пилипів М.М., Федунків Я.П., 

Дзюбинська Л.Т., Вільчик І.В., Верестюк Г.Є., Шувар Х.С., Торконяк З.В., Дронь С.І., Дронь 

Т.І., Семчишин С.І.,Семчишин І.С., Гіфес Г.О., Гіфес М.С., Наритник М.В., Яремків Т.Т., 

Николин О.Б., Дейсак Є.П., Дейсак М.С., Мацькевич З.І., Шмігель Я.В., Шмігель Г.М., 

Клюба І.Ю., Корчинська М.Я., Угрин В.І.), (Проєкт № 2699). 

52. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадяни Сторощук Е.Д., Кучер М.С., Курдидик А.І., Сахро М.Г., Токаєв Р.П., 

Токаєва В.О., Лаврук О.М., Боднар З.М., Боднар М.І., Коцур М.М., Кочило В.Я., 

Стеблинська Г.Б., Красновський В.Б., Федунків Г.Я., Федунків С.М., Федунків Р.І., 

Ковальчук О.О., Шпирналь Л.М., Олексів Г.В., Олексів О.І., Олексів І.О., Варунків П.П., 

Варунків Л.С., Юрович Н.А., Могилевич Р.П., Гуринович Г.Я.), (Проєкт № 2700). 

53. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок  для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність (громадяни Олексів Г.В., 

Федуняк О.В.),      (Проєкт № 2701). 

54. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (громадяни Токаєв Р.П., Кочило В.Я., Курган 

Г.С.), (Проєкт № 2702). 

55. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на 

земельні частки (паї) для ведення товарного  сільськогосподарського  виробництва 

(громадянка Козак А.Я.), (Проєкт № 2703). 

56. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність (громадянин 

Федоришин В.Р.), (Проєкт № 2704). 

57. 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 Лазутченкова О.Ю.), (Проєкт № 2705). 

58. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність (громадяни  Верестюк І.О., 

Торган І.М., Костів Р.І.,Брега М.В., Саварин І.С., Кирилів О.О., Васуля І.С., Брега А.М., 

Кропельницька О.Й., Генсіровська Р.П.), (Проєкт № 2706). 

59. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилих  будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність (громадяни Лаврук О.М., Пархуць М.І., Сараб М.В., 

Верестюк І.О., Неспяк Л.З., Васуля І.С.), (Проєкт № 2707). 

60. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 26.01.2021 №71/7-21 

«Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну 

частку (пай) згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом» (громадянка Пипчак 

В.В.), (Проєкт № 2708).                                                  

61. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею  у приватну власність (громадянка Кожухар Л.В.), (Проєкт 

№ 2709). 

62. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних  ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність (громадянин Жмурій 

Т.М.), (Проєкт № 2710). 

63. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з передачею у  власність 

(громадяни Лисий М.М., Пархуць Б.С., Савка Є.А., Савка П.С.), (Проєкт № 2711). 

64. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення садівництва  з передачею у власність (громадяни Бойчишин Н.Є., Мех В.В., Бойцун 

В.І.), (Проєкт № 2712). 

65. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

будівництва індивідуальних гаражів з передачею у власність(громадяни Красновська М.Й., 

Курман І.М., Красновський Б.М., Федунь В.П), (Проєкт № 2713). 

66. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадяни 

Мацюк С. Ю., Балащук Ю. М., Угриновська В. Т.), (Проєкт № 2714). 

67. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під польовими 
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дорогами та недооблікованими земельними ділянками (не успадкованими земельними 

ділянками або невитребуваними паями) на території населених пунктів Бурштинської 

міської територіальної громади, (Проєкт № 2715). 

68. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під польовими 

дорогами та недооблікованими земельними ділянками (неуспадкованими земельними 

ділянками або невитребуваними паями) за межами населеного пункту села Сарники, (Проєкт 

№ 2716). 

69. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під польовими 

дорогами та недооблікованими земельними ділянками (неуспадкованими земельними 

ділянками або невитребуваними паями) за межами населеного пункту села Юнашків, 

(Проєкт № 2717). 

70. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка 

Марченко М.М.), (Проєкт № 2719).  

71. Про поставлення на чергу на одержання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилих  будинків, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 

с.Дем’янів та с.Вигівка (громадяни Ковальчук В.Я., Кохан Н.О.), (Проєкт № 2720). 

72. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства  з передачею у  власність (громадяни 

Ковальчук М.Й., Кучер Г.С., Коцюбайло В.М., Мачинська М.М., Криховецький А.З., Курган 

Г.С., Курган П.І., Данилюк Л.Я., Шмігель Г.М., Цюлюпа Г.І.), (Проєкт № 2721). 

73. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на 

земельні частки (паї)  для ведення товарного  сільськогосподарського  виробництва згідно 

Свідоцтва про право на спадщину за заповітом (громадяни Торконяк Г.І., Пригода С.П.), 

(Проєкт № 2722). 

74. Про надання дозволу на виготовлення технічної документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на 

земельну частку (пай)  для ведення товарного  сільськогосподарського  виробництва згідно 

Свідоцтва про право на спадщину за законом (громадяни Очкур Г.Й., Олійник С.О., 

Стифунко В.В.), (Проєкт № 2723). 

75. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадяни 

Бітнер І.В., Максим’юк Г.Т., Саварин І.С., Мельник О.Д), (Проєкт № 2724). 

76. Про затвердження актів узгодження зовнішніх меж земельних ділянок із 

суміжними землекористувачами (громадянка Кіндратишин Г.А. та громадянин Колодійчук 

Я.В.),(Проєкт № 2725). 

77. Про включення, в перелік продажу права оренди земельних ділянок, земельні 

ділянки комунальної власності, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, землі 

громадської забудови, які пропонуються для продажу на земельних торгах (аукціонах), 

(Проєкт № 2726).  

78. Про включення  в перелік продажу права оренди земельних ділянок земельну 

ділянку комунальної власності, землі сільськогосподарського призначення, для ведення 

фермерського господарства, яка пропонується для продажу на земельних торгах (аукціонах), 

(Проєкт № 2727).   

79. Про прийняття земельної ділянки державної власності у комунальну власність, 

(Проєкт № 2730). 

80. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для сінокосіння та випасання худоби із земель сільськогосподарського 

призначення в с.Слобода, комунальної власності  з передачею в оренду (громадянин Гречух 

М.І.), (Проєкт № 2732). 

81. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с.Слобода, 

с.Насташине з передачею у власність (громадяни Гречух М.І., Кухарський Ю.Є., 

Михайлишин С.П.),  (Проєкт № 2733). 

82. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби в користування, на правах оренди, із 

земель запасу (КВЦПЗ 16.00) комунальної власності (громадянин Михайлишин С.П.), 

(Проєкт № 2734). 

83. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності у постійне користування НЕК «Укренерго» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії (код КВЦПЗ – 14.02) (повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ 

Західноукраїнська – Богородчани),  (Проєкт № 2735). 

84. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

затвердження стартової ціни продажу та умов продажу права оренди земельної  ділянки на 

земельних торгах (аукціонах), (Проєкт № 2761). 

85. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

затвердження стартової ціни продажу та умов продажу права оренди земельної ділянки на 

земельних торгах (аукціонах), (Проєкт № 2762). 

86. Про включення в перелік продажу права оренди земельної ділянки комунальної 
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власності Бурштинської міської територіальної громади, (Проєкт № 2747). 

Доповідач: В.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

87. Відповіді на депутатські запити. 

88. Депутатські запити. 

89. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 
1. Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної громади 

за І квартал 2021 року, (Проєкт № 2670) 

ДОПОВІЛА: 

Ольга 

Петровська 
- начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками)  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2670 в цілому: 

«за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
2. Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021 рік, (Проєкт № 2718) 

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 , а саме: 

1.Врахувати в доходах загального фонду бюджету іншу субвенцію з обласного бюджету  за ККД 

41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 71600,00грн. та спрямувати: 

1.1. Міській раді  за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі 

36600,00грн. для  фінансування: 

Поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення в с.Юнашків та с.Сарники Бурштинської ТГ-

16600,00грн. 

Встановлення зовнішнього вуличного освітлення села Тенетники Бурштинської територіальної 

громади-20000,00грн. 

1.2. Відділу культури і туризму за КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» в 

сумі 35000,00грн.для придбання будівельних матеріалів для Церкви Воздвиження Чесного Хреста 

УГКЦ у м.Бурштин Бурштинської міської територіальної громади. 

2.Відповідно до звернень розпорядників коштів, змін до Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки внести наступні 

зміни до бюджету: 

 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний фонд 

сума,грн. 

Спеціальний  

фонд 

сума,грн. 

  Міська рада   

 

0117693 

Інші заходи, пов`язані з економічною 

діяльністю (Програма залучення 

інвестицій в економіку Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-

2025 роки) +43500,00 

-43500,00 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління (Програма фінансового 

забезпечення апарату управління  

Бурштинської міської ради) +3500,00 

-3500,00 

 

0116030 

«Організація благоустрою населених 

пунктів»(капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення -38478,00грн. 

ремонт вуличного освітлення 

с.Задністрянськ+6965,00, ремонт 

вуличного освітлення с.Насташине і 

с.Куничі+11806,00, ремонт вуличного 

освітлення с.Бовшів+19707 +38478,00 

-38478,00 

 

 

КНП «Бурштинська центральна міська 

лакарня  

 

 

0112010 

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню(капітальний 

ремонт полового відділення КНП 

«Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської 

області(співфінансування)  

+76960,00 
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0112152 

Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я (комплексна Програма 

«Здоров’я населення Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-

2025роки», розділ «Програма 

репродуктивне здоров’я населення» ) 

-76960,00 

 

 

0112010 

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню (оплата 

енергоносіїв) 

+409200,00 

 

 

0112152 

Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров`я (комплексна Програма 

«Здоров’я населення Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-

2025роки», засоби індивідуального 

захисту населення ) 

-409200,00 

 

  КНП Бурштинський  МЦПМСД   

 

0112111 

Первинна медична допомога населенню, 

що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги -800,00 

 

 

0112113 

Первинна медична допомога населенню, 

що надається амбулаторно-

поліклінічними закладами 

(відділеннями) +800,00 

 

  Міська рада    

 

0115011 

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту(Програма розвитку фізичної 

культури і спорту Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 

роки)  -455320,00 

 

 

0115062 

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні (Програма фінансової 

підтримки громадської 

організації  «Федерація вільної боротьби 

міста Бурштин» на 2021 

рік+150000,00грн., Програма фінансової 

підтримки громадської організації 

""Бурштинська міська федерація 

футболу"" на 2021 рік+150000,00грн., 

Програма фінансової підтримки 

громадської організації «Футбольний 

клуб «Касова»  +150000,00грн. +450000,00 

 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного 

управління (Програма фінансового 

забезпечення апарату управління  для 

придбання господарських товарів) +1620,00 

 

  Відділ освіти і науки   

 

0611021 

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої 

освіти(для Бурштинської ЗОШ №2 для 

оплати відрядження на змагання з 

вільної боротьби в м.Хмельницький) +3700,00 

 

  ВСЬОГО +8518,00 -8518,00 

 При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 8518,00грн.  

3.Внести зміни в рішення міської ради від 02 березня 2021 року 02/9-21 «Про внесення змін до бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади», а саме  п.4.2.1. викласти  в такій редакції: 

 «Іншу субвенцію» за ККД  41053900 та спрямувати Бурштинській міській раді (для КНП "Бурштинська 

центральна міська лікарня" Івано-Франківської області) за КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна 

стаціонарна медична допомога населенню» 429442,00грн. (Реконструкція пологового відділення КНП 

"Бурштинська центральна міська лікарня" Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

229442,00грн., Капітальний ремонт пологового відділення КНП "Бурштинська центральна міська 

лікарня" Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 200000,00грн.). 

4.Частину вільного залишку коштів загального фонду , що склався станом на 01.01.2021 року у сумі 

51900,00грн. спрямувати міській раді : 

4.1.за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» для фінансування 

Програми фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області на 2021-2025 рр. 40900,00грн.(п.19 послуги адвоката 34900,00грн.,придбання марок-6000,00грн.) 

4.2.за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 8000,00грн.(для виготовлення 

технічного паспорту на об’єкт комунальної власності, дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 

«Веселка», який знаходиться за адресою вул.Торгова,3, м.Бурштин на суму 5000,00грн., придбання 

паливо-мастильних матеріалів для косіння трави в старостинських округах на суму 3000,00грн.). 

4.3.за КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» в сумі 6000,00грн.для 

формування статутного капіталу комунального підприємства «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради»-

3000,00грн.,  комунального підприємства «Житлово-експлуатаційного господарства Бурштинської 

міської ради»-3000,00грн. 

5.Відповідно до рішень міської ради  від 02.03.2021 «21/9-21 «Про перелік природоохоронних заходів 

фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік» та 

від 30.03.2021 №29/10-21 «Про внесення змін в перелік природоохоронних заходів фонду охорони 
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навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік» здійснити  

перерозподіл коштів : 

5.1.По міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» 

зменшити бюджетні призначення на суму 1533011,00грн. 

5.2.По відділу культури і туризму за КПКВКМБ 1018340«Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів» збільшити  на суму 949909,00грн. 

5.3.По відділу освіти і науки за КПКВКМБ 1018340«Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів» збільшити  на суму 583102,00грн 

 і рекомендує прийняти його на черговій сесії.  

Протокол №8 від 13.05.2021р. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2718 за основу: 

«за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2718 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії, Проєкт № 2718: 

«за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни комісії, Проєкт № 2718 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2718 (Рішення № 02/12-21) в цілому: 

«за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
3. Про встановлення місцевих податків і зборів на території 

Бурштинської міської територіальної громади, (Проєкт № 2667) 

ДОПОВІЛА: 

Ольга 

Петровська - 

начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками 

постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва, а саме: 
Комісія погоджує проєктзі змінами , а саме:  за рекомендацією комісії з 
питань реалізації державної регуляторної політики зменшити ставки 

туристичного збору для внутрішнього туризму до 0,1 % та в’їздного 

туризму до 1 %.  і рекомендує прийняти його на черговій сесії.  

Протокол №8 від 13.05.2021р. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2667 за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2667 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії, Проєкт № 2667: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни комісії, Проєкт № 2667 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2667 (Рішення № 03/12-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

4. Про затвердження Програми про Фонд міської ради на виконання 

депутатських повноважень на 2021-2025 роки за рахунок коштів від 

збору за забруднення навколишнього природного середовища та інших 

джерел, визначених законодавством, (Проєкт № 2758) 

ДОПОВІВ: Володимир Рик – Ознайомив з проектом рішення та висновками 
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депутат міської 

ради 

постійних депутатських комісій 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин – 

міський голова 

Вніс пропозицію щодо відкладення на доопрацювання 

Проєкту рішення № 2758  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про відкладення на доопрацювання Проєкту рішення № 2758 

«за» - 6 

«проти» - 14 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення (пропозиція щодо відкладення) не прийнято, оскільки не отримало 

необхідної більшості голосів від загального складу ради. Загальний склад 

ради: 26 депутатів та міський голова, Проєкт № 2758 

ВИСТУПИЛИ: 

Василь Андрієшин – 

міський голова 

Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, 

задали питання доповідачу, надали пропозиції до 

проекту рішення 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської ради 

Петро Ковальчук, 

депутат міської ради 

Ігор Карвацький, 

депутат міської ради 

Богдан Рибчук, 

депутат міської ради 

Петро Савка, депутат 

міської ради 

Ольга Петровська – 

начальник фінансового 

відділу 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин -

міський голова 

Оголосив перерву, відповідно до пропозиції від 

фракції – Володимир Рик 

Оголошено перерву на 10 хвилин 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2758 (Рішення № 04/12-21) за основу: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2758 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію міського голови внести в Програму про Фонд міської ради 

на виконання депутатських повноважень – визначити суму за кожними 

депутатом і міським головою по 100 тис.грн. 

«за» - 8 

«проти» - 11 

«утрим.» - 6 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення (пропозиція – по 100 тис.грн.) не прийнято, оскільки не отримало 

необхідної більшості голосів від загального складу ради. Загальний склад 

ради: 26 депутатів та міський голова, Проєкт № 2758 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про пропозицію депутата Тетяни Сенчини внести в Програму про Фонд 

міської ради на виконання депутатських повноважень – визначити суму за 

кожними депутатом і міським головою по 300 тис.грн. 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 7 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Підтримати пропозицію встановити визначити суму за кожними депутатом 

і міським головою по 300 тис.грн., Проект № 2758 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про пропозицію депутата Володимира Рика – доповнити проект рішення 

Додатком 2 (обсяг фінансування Програми…)  

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 



17 
 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію – доповнити проект рішення Додатком 2 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2758 (Рішення № 04/12-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 1 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 5. Про надання субвенції, (Проєкт № 2753) 

ДОПОВІЛА: 

Ольга Петровська 
- начальник 

фінансового відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) спільної комісії, а саме 

внести зміни та викласти в редакції: 

- Надати із спеціального фонду бюджету територіальної громади 

субвенцію на здійснення природоохоронних заходів за рахунок 
надходжень екологічного податку, який справляється за викиди в 

атмосферне повітря забруднюючих речових стаціонарними джерелами  

забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису 
вуглецю) за 2021 рік у сумі 10 000 000,00 (десять мільйонів) грн. 

наступним бюджетам: 

1.1. Дубовецької сільської територіальної громади – 3 000 
000,00(Три мільйони) гривень.;  

1.2. Галицької міської територіальної громади - 4 000 

000,00(Чотири мільйони) гривень; 
1.3.  Більшівцівської селищної територіальної громади – 3 000 

000,00(Три мільйони) гривень. 
 

ПРОТОКОЛ від 19.05.2021 № 6 

Спільного засідання комісій 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 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2753 (Рішення № 04/12-21) за основу: 

 «за» - 26 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2753 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії, Проєкт рішення № 2753: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозиції - зміни комісії, Проєкт № 2753 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2753 (Рішення № 05/12-21) в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

6. Про надання дозволу ТзОВ «ГАЛИЧ ПРОМ» на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, для будівництва та 

обслуговування об’єкту транспортної інфраструктури та обслуговування 

комплексу складських приміщень в с.Дем’янів по вул. Львівській,     

(Проект № 2731) 

ДОПОВІВ: 

Володимир Копаниця 

– начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2731 (Рішення № 06/12-21) в цілому: 

«за» - 26 

«проти» - 0 
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«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

7. Про внесення змін до Програми соціального захисту населення на 

2021-2025 роки Бурштинської міської ТГ, затвердженої рішенням 

Бурштинської міської ради від 11.12.2020 № 21/2-20, (Проєкт № 2664) 

ДОПОВІЛА: 

Світлана Коцур – 

начальник відділу 

соціального захисту 

населення. 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій, в т.ч.: 

- комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва, а саме: 
- погодити проект рішення № 2664 зі змінами, а саме: п.3 

викласти в редакції: - Одноразова грошова допомога на 

лікування інших категорій громадян - в розмірі до 2000 грн. 

включно за рішенням комісії, від 2000 грн. - за рішенням сесії 

і прийняти на черговій сесії. Протокол від 12.05.2021 № 8. 

 

- комісії з питань гуманітарної сфери:: 
- Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на 

розгляд сесії Бурштинської міської ради без змін. 

Пункт 2 проекту рішення викласти в наступній редакції: 

«Внести зміни до обґрунтування доцільності розроблення 

Програми соціального захисту населення на 2021-2025 роки 

та викласти п.3 розділу I в такій редакції : п.3 - Одноразова 

грошова допомога на лікування інших категорій громадян - в 

розмірі до 2000,00 грн.; і 2000,00 грн. за рішенням комісії.» 

Запропонований пункт «Доповнити перелік заходів та 

джерела фінансування  Програми соціального захисту 

населення на 2021-2025 роки  пунктом 20  Призначення і 

виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній основі згідно Постанови 

КМУ від 23.09.2021 року №859» відправити на 

доопрацювання та винести на сесії Бурштинської міської рада 

окремим проектом рішення. Протокол від 13.05.2021 № 8. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2664 - за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2664 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (в основі пропозицій комісії з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва) до проекту рішення № 2664: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни – пропозиції комісії, Проєкт № 2664 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2664 (Рішення № 07/12-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
8. Про затвердження програми фінансової підтримки громадської 

організації «Футбольний клуб «Касова» на 2021 рік, (Проєкт № 2665) 

ДОПОВІЛА: 

Марія Козар -начальник 

відділу у справах сім'ї, 

гендерної політики 

молоді і спорту 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Про прийняття проєкту рішення № 2665 (Рішення № 08/12-21) в цілому: 

«за» - 24 
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«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

9. Про внесення зміни до Генерального плану суміщеного з Детальним 

планом території по вул.Львівська, № 4-Б, № 4-В с.Задністрянське, 

(Проєкт № 2666) 

ДОПОВІЛА: 

Тетяна Білоока - 

завідувач сектору 

містобудування та  

архітектури 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2666 (Рішення № 09/12-21) в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 09/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

10. 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) 

ДОПОВІЛА: 

Тетяна Білоока - 

завідувач сектору 

містобудування та  

архітектури 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2519 (Рішення № 10/12-21) в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

11. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план 

території для комерційної діяльності по вулиці Січових Стрільців, б/н 

м.Бурштин», (Проєкт № 2739) 

ДОПОВІЛА: 

Тетяна Білоока - 

завідувач сектору 

містобудування та  

архітектури 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2739 (Рішення № 11/12-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 11/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

12. Про внесення змін в рішення міської ради № 03/6-21 від 15.01.2021 

«Про безоплатне прийняття рухомого майна (транспортні засоби) зі 

спільної власності територіальних громад сіл, міста Галицького району 

у власність КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області», (Проєкт № 2669) 

ДОПОВІВ: 

Ростислав Стасько 
– перший заступник 

міського голови 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Про прийняття проєкту рішення № 2669 (Рішення № 12/12-21) в цілому: 

«за» - 25 
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«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 13. Про передачу паливно-мастильних матеріалів, (Проєкт № 2671) 

ДОПОВІВ: 

Олександр Іваськевич 

- головний спеціаліст з 

питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного 

захисту 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2671 (Рішення № 13/12-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 13/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

14. 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 № 2681) 

ДОПОВІЛА: 

Марія Назар - начальник 

відділу економіки і 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій із врахуванням 

змін відповідно до службової записки начальника 

земельно-екологічного відділу В.Копаниці 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2681 за основу: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2681 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення (за службовою запискою начальника земельно- 

екологічного відділу Володимира Копаниці),  № 2681: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИ РІШИЛИ: Підтримати зміни комісії, Проєкт № 2681 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2681 (Рішення № 14/12-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
15. Про надання дозволу на списання основних засобів комунальному 

підприємству «Житловик», (Проєкт № 2741) 

ДОПОВІЛА: 

Марія Назар - начальник 

відділу економіки і 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій, в т.ч. - постійна 

комісія з питань комунальної власності, житлово 

– комунального господарства, енергозбереження 

та транспорту, а саме: 
- Комісія підтримує проект рішення з наступними змінами: 

1.Назву проєкта викласти в наступній редакції: Про надання дозволу 

на продаж матеріалів запасу (засувки Ду300 Ру25) КП «Житловик»; 

2.Пункт 1 проєкту рішення викласти в наступній редакції: Провести 

незалежну експортну оцінку матеріалів запасу (засувки Ду300 Ру25); 

3.Пункт 2 проєкту рішення викласти в наступній редакції: Директору 

КП «Житловик» Зіновію Шафрану зняти з балансу матеріали запасу 

(засувки Ду300 Ру25) після проведення процедури їх продажу через 

аукціон. Протокол № 9 від 17.05.2021. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2741 за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2741 за основу 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Андрій Савчак, депутат 

міської ради 
Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, задали 

питання доповідачу та голові комісії з питань ЖКГ, 

надали пропозиції до проекту рішення - 

відредаговано в робочому порядку зміни до проекту 

рішення, в т.ч.: 

- 1. Надати дозвіл КП Житловик на списання… ; 

- 2. Директору КП «Житловик» Зіновію Шафрану 

зняти з балансу матеріали запасу (засувки Ду300 

Ру25) після проведення процедури їх продажу через 

аукціон. 

Володимир Мацьків, 

депутат міської ради 

Наталія Василащук, 

депутат міської ради 

Богдан Рибчук, депутат 

міської ради 

Зіновій Шафран, 

директор КП Житловик 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (відредаговані в робочому порядку, в залі засідання сесії) до проекту 

рішення № 2741: 

«за» - 21 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 2741 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2741 (Рішення № 15/12-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

16. 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 № 2751) 

ДОПОВІЛА: 

Марія Назар - 

начальник відділу 

економіки і 

промисловості 

Ознайомила з проєктом рішення та висновками постійної 

депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва: 
-  Комісія погоджує проєкт зі змінами , а саме: п. «Послуги 

трактора косарки по скошуванню трави» викласти в редакції: 

«Послуги трактора-косарки за територіями» і рекомендує 

прийняти його на черговій сесії. 

Протокол №8 від 13.05.2021. 

ВИСТУПИЛИ: 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Запропонувала доповнити проект рішення пунктами: 
- 1.3. виготовлення технічного паспорту на об’єкт комунальної 

власності, дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 

«Веселка», який знаходиться за адресою вул.Торгова,3, 

м.Бурштин - +5000,0 грн. 

- 1.4. придбання паливо-мастильних матеріалів для косіння 

трави в старостинських округах - + 3000,0 грн. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2751 за основу: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2751 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення (комісії та депутата Т.Сенчини) № 2751: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни комісії та депутата, Проєкт № 2751 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2751 (Рішення № 16/12-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 16/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

17. Звіт про роботу «Поліцейської станції м. Бурштин» та рівень 

злочинності на території м. Буршти та с. Вигівка у 2020 році, 

(Проєкт № 2682) 

ДОПОВІЛИ: 

Роман Гудзь – головний 

спеціаліст з питань діяльності 

правоохоронних органів, 

оборонної та мобілізаційної 

роботи 

Микола Гурак - начальник 

сектору превенції відділення 

поліції № 3 (м. Галич) 

Ознайомили з проєктом рішення та висновками 

постійних комісій 

ВИСУПИЛИ: 

Володимир Рик, депутат 

міської ради 

Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, 

задали питання доповідачу - начальнику сектору 

превенції відділення поліції № 3 (м. Галич) 

Василь Андрієшин – міський 

голова 

Ігор Дулик, депутат міської 

ради 

Богдан Рибчук, депутат 

міської ради 

Ганна Очкур, депутат міської 

ради 

Марія Михайлишин – 

юридичний відділ 

Андрій Іваськів, депутат 

обласної ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2682 (Рішення № 17/12-21) в цілому: 

«за» - 25 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 17/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив обідню перерву, відповідно до регламенту – 

до 14:15 год. 

Обідня перерва 
 

СЛУХАЛИ: 

18. Про виконання міських цільових програм за 2020 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області, (Проєкт № 2686) 

ДОПОВІЛА: 

Оксана Савчин - 

головний лікар 

КНП«БМЦПМСД» 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2686 (Рішення № 18/12-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/12-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

19. Про затвердження звіту головного лікаря про надання медичних 

послуг та фінансово-господарську діяльність Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області за 2020 рік, (Проєкт № 2687) 

ДОПОВІЛА: 

Оксана Савчин - 

головний лікар 

КНП«БМЦПМСД». 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій 

ВИСУПИЛИ: 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської ради 

Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, задали 

питання доповідачу 
Олена Тріщук, 

депутат міської ради 

Петро Ковальчук, 

депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2687 (Рішення № 19/12-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 19/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
20. Про фінансово-господарську діяльність КП «Житловик» за І квартал 

2021 року, (Проєкт № 2757) 

ДОПОВІВ: 

Зіновій Шафран – 

директор КП 

«Житловик» 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2757 (Рішення № 20/12-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 20/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

21. Про затвердження нової редакції Статуту Комунального 

некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано - Франківської 

області, (Проєкт № 2678) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Василик - директор 

КНП «Бурштинська 

центральна міська 

лікарня» 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій, в т.ч. 

комісії з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту, а саме: 
- Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести 

на розгляд чергової сесії Бурштинської міської ради зі 

змінами: 

-в пункті 11.1 вилучити слова «з погодження (рішення) 

територіальної громади» 

-в пункті 11.3 вилучити слова «з погодження (рішення) 

територіальної громади», Протокол № 12 від 19.05.2021 

ВИСУПИЛИ: 

Ольга Король, депутат 

міської ради 
Задала питання доповідачу 

Ростислав 

Бардашевський, 

депутат міської ради 

Вніс пропозицію – внести зміни у текст Статуту включивши 

в абз.2, пункту 7.2 Статуту, та викласти в редакції: 

- «Директором та Медичним Директором може бути 

призначено лише особу, яка відповідає кваліфікаційним 

вимогам встановленим Міністерством охорони здоров’я 

України» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2678 за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 
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(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2678 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни запропоновані комісією та депутатом (наведені вище) до проекту 

рішення № 2678: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни комісії та депутата, Проєкт № 2678 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2678 (Рішення № 21/12-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 21/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
22. Про фінансово-господарську діяльність КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради» за 2020 рік, (Проєкт № 2736) 

ДОПОВІВ: 

Іван Туз – керівник 

КП «Капітальне 

будівництво» 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2736 (Рішення № 22/12-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 22/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

23. Інформація про стан виконання Програми фінансового забезпечення 

на виготовлення проектно-кошторисної документації, технічних завдань 

для виконання загально-будівельних робіт в м. Бурштин та с. Вигівка за  

2020 рік, (Проєкт № 2737) 

ДОПОВІВ: 

Іван Туз – керівник 

КП «Капітальне 

будівництво» 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2737 (Рішення № 23/12-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 23/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

24. Інформація про стан виконання Програми «Фінансова підтримка КП 

«Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» на 2019-2021 роки» 

в 2020 році, (Проєкт № 2738) 

ДОПОВІВ: 

Іван Туз – керівник 

КП «Капітальне 

будівництво» 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2738 (Рішення № 24/12-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 24/12-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

25. Про списання та зняття з балансу Бурштинської міської ради 

транспортного засобу, який є комунальною власністю Бурштинської 

міської територіальної громади, (Проєкт № 2740) 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Бандура - 

завідувач сектору 

ЖКГ і обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2740 (Рішення № 25/12-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 25/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

26. Про надання згоди на безоплатне прийняття у власність 

Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської 

міської ради та на баланс Бурштинської міської ради транспортних 

засобів, (Проєкт № 2749) 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Бандура - 

завідувач сектору 

ЖКГ і обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2749 (Рішення № 26/12-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 26/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
27. Про надання дозволу КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» на списання основних засобів, (Проєкт № 2744) 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Бандура - 

завідувач сектору 

ЖКГ і обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2744 (Рішення № 27/12-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 27/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

28. Про створення комісії з інвентаризації та розподілу майна, яке 

перебуває на балансі КП «Житловик», для повернення даного майна у 

комунальну власність Бурштинської територіальної громади в особі 

Бурштинської міської ради, (Проєкт № 2754) 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Бандура - 

завідувач сектору 

ЖКГ і обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій, та 

зазначила за пропозицію депутата В.Мацьківа щодо 

зазначення у рішенні про відміну рішення міської ради 

від 30.03.2021 № 11/10-21 «Про реорганізацію 

комунального підприємства «Житловик»… . 

ВИСУПИЛИ: 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Задала питання доповідачу та надала пропозиції щодо 

корегування проекту рішення та зазначення у рішенні 

про відміну рішення міської ради від 30.03.2021 № 

11/10-21 «Про реорганізацію комунального 

підприємства «Житловик»… . 
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Ростислав 

Стасько – 

перший 

заступник 

міського голови 

Вніс пропозицію – внести зміни у текст проекту 

рішення скоротивши її назву та замінити за текстом – 

«…повернення даного майна у комунальну 

власність…» на передачі майна у комунальну 

власність…» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2754 (Рішення № 28/12-21) за основу: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2754 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення (наведені вище) № 2754: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 2754 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2754 (Рішення № 28/12-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 28/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
29. Про створення комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне  

господарство Бурштинської міської ради», (Проєкт № 2755) 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Бандура - 

завідувач сектору 

ЖКГ і обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проєктом рішення, висновками постійних 

депутатських комісій, в т.ч.: 

- Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва: 
- Комісія погоджує проєкт зі змінами , а саме: п.3.2. Статуту 

доповнити словами «надання послуг з управління 

багатоквартирними будинками на підставі договорів зі 

співвласниками» і рекомендує прийняти його на черговій сесії.  

Протокол №8 від 13.05.2021. 
 

- Постійна комісія з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та регламенту: 
- Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на 

розгляд чергової сесії з доповненням в статуті цього підприємства 

пункт 3.2 доповнити підпунктом надання послуг з управління 

багатоквартирними будинками. Протокол №12 від 19.05.2021. 
 

Внесла пропозиції щодо корегування проекту рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2755 (Рішення № 29/12-21) за основу: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2755 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення  № 2755: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни (в т.ч. комісії), Проєкт № 2755 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2755 (Рішення № 29/12-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 29/12-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 
30. Про створення комунального підприємства «Еко-Сервіс 

Бурштинської міської ради», (Проєкт № 2759) 

ДОПОВІЛА: 

Ірина Бандура - 

завідувач сектору 

ЖКГ і обліку 

комунального 

майна 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій. 

Зазначила про необхідність внесення змін (корегування) 

проекту рішення та Статуту, а саме: 

- в п.4 проекту рішення – призначити в.о. директора… 

З.Братуся замінити на Лукаша Володимира Олексійовича; 

- в розділі Мета і предмет діяльності Статуту – доповнити: 

надання ритуальних послуг та надання автопослуг та 

послуг спеціалізованої техніки 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2759 за основу: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2759 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни до проекту рішення  № 2759: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни (наведені вище), Проєкт № 2759 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2759 (Рішення № 30/12-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

 

СЛУХАЛИ: 
31. Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської 

міської ради та її виконавчих органів, (Проєкт № 2752) 

ДОПОВІВ: 

Ростислав Стасько 
– перший заступник 

міського голови 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2752 (Рішення № 31/12-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 31/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

32. Про внесення змін до Регламенту Бурштинської міської ради 

затвердженого рішенням міської ради від 18.12.2020 № 41/2-20 «Про 

затвердження Регламенту Бурштинської міської ради», (Проєкт № 2743) 

ДОПОВІВ: 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій, а саме: 

- Постійна комісія з питань гуманітарної сфери: 
Комісія підтримує проект рішення та рекомендує винести на розгляд 

сесії Бурштинської міської ради зі змінами. 

Пункт 1.3  викласти в наступній редакції: 

«Частину першу статті 50 – Загальні вимоги до голосування 

пропозицій, викласти в редакції: 

«1.Обов’язково на голосування ставляться всі пропозиції і поправки, 

що надійшли у письмовому вигляді і не були відкликані, в 

послідовності: 

1) постійних депутатських комісій (в т.ч. спільних); 

2) ініціатора (автора, співавтора) проекту рішення; 
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3) інші (із врахуванням та відповідно до ч.2 цієї статті) в порядку 

надходження.» Протокол № 8 від 13.05.2021 

ВИСУПИЛИ: 

Ігор Харів, 

депутат міської 

ради 

Запропонував корегування до пропозицій комісії – частину 

першу статті 50 регламенту викласти в редакції: 
«1. Обов’язково на голосування ставляться всі пропозиції і поправки, 

що надійшли у письмовому вигляді і не були відкликані, в 

послідовності: 

1) профільної постійної депутатської комісії; 

2) постійних депутатських комісій (в т.ч. спільних) - в порядку 

надходження; 

3) ініціатора (автора, співавтора) проекту рішення; 

4) інші (із врахуванням та відповідно до ч. 2 цієї статті) в порядку 

надходження.». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2743 (Рішення № 32/12-21) за основу: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2743 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії з питань гуманітарної сфери - до проекту рішення  № 2743: 

«за» - 14 

«проти» - 1 

«утрим.» - 8 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни комісії, Проєкт № 2743 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2743 (Рішення № 32/12-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 7 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 32/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

33. Про скасування рішення виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради від 24.02.2020 № 26 «Про надання гр.Антонів Л.П. дозволу 

на облаштування тимчасової стоянки автотранспорту біля автодороги 

«Мукачево - Львів» (навпроти кафе «Едельвейс») в м.Бурштин», 

(Проєкт № 2007) 

ДОПОВІЛА: 

Марія 

Михайлишин – 

начальник 

юридичного відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2007 (Рішення № 33/12-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
34. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради щодо 

капітального ремонту дороги 0091002, (Проєкт № 2728) 

ДОПОВІЛА: 

Наталія 

Василащук – 

депутат міської ради 

Ознайомила з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2728 (Рішення № 34/12-21) в цілому: 

«за» - 24 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 34/12-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

35. Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого 

фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській 

міській раді на 2021 рік, (Проєкт № 2746) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця- 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками та 

пропозиціями 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 по питаннях винесених на 

розгляд сесії міської ради восьмого скликання проєкту 

рішення № 2746 
- Комісія погоджує Проект рішення № 2746 Про внесення змін в 

Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській 

раді на 2021 рік зі змінами згідно Додатку №1 та винести на розгляд 

сесії. Протокол спільної  комісії № 6 від 19.05.2021. 

Зазначив, що в результаті розгляду та опрацювання 

пропозицій автора проекту (виконавчого комітету м/ради), 

спільної комісії, складено узгоджувальну таблицю - Додаток. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2746 за основу: 

«за» - 23 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2746 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни спільної комісії (відповідно до Додатку 1), Проект рішення  № 2746: 

«за» - 18 

«проти» - 2 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни комісії, Проєкт № 2746 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2746 (Рішення № 35/12-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 2 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 35/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив перерву у першому пленарному 

засіданні дванадцятої Сесії міської ради 

восьмого скликання і закрив засідання. 

Зазначив, що наступне, друге пленарне 

засідання десятої Сесії відбудеться 27.05.2021 

 

 
Примітка: відеотрансляцію дванадцятої Сесії міської ради восьмого скликання розміщено на 

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

 

 

 

 

Міський голова                                                                           Василь Андрієшин 


