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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

шостої сесії міської ради сьомого скликання 

Від 28 січня 2016 року. м. Бурштин 

 

Початок:10.00 

Закінчення :13.20 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       23 депутатів міської ради /список додається /. 

–  керівники підприємств, організацій, представники політичних партій, 

громадських об’єднань, ЗМІ  / список додається/. 

Відсутні на сесії  – 3 депутати міської ради  (Р.С.Іванюк,Л.І.Петровська,Т.М.Сенчина). 

СЛУХАЛИ: Р.О.Джура - міський голова, яка ознайомила з проектом порядку  

денного  шостої  сесії Бурштнської міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до міського бюджету 2015р. (проект 54 ) 

Доповідач:О.І.Петровська– начальник фінансового відділу 

         Співдоповідач: В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

2. Про внесення змін до міського бюджету 2015р. (проект  47 ) 

Доповідач:О.І.Петровська– начальник фінансового відділу 

         Співдоповідач: В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

3. Про внесення змін в «Доповнення до плану  природоохоронних заходів з місцевих 

фондів з охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді 

на 2015 рік». (проект 57 ) 

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

         Співдоповідач: В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

4. Про внесення змін в «Доповнення до плану  природоохоронних заходів з місцевих 

фондів з охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді 

на 2015 рік». (проект 50 ) 
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5. Про внесення змін в «Доповнення до плану  природоохоронних заходів з місцевих 

фондів з охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді 

на 2015 рік». (проект  43 ) 

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

         Співдоповідач: В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

6. Про план роботи міської ради на 2016 рік. (проект 56 ) 

Доповідач:Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

7. Про Положення про помічника-консультанта депутат Бурштинської міської 

ради.(проект 49) 

Доповідач: А.С.Крижалка - депутат міської ради 

Співдоповідач: Л.І.Горват - голова комісії законності та етики 

8. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2016 рік .(проект  45 ) 

Доповідач: М.С.Назар- начальник відділу економіки та промисловості 

Співдоповідач: Л.І.Горват - голова комісії законності та етики 

9. Про впровадження пілотного проекту системи електронних закупівель. (проект 51 ) 

Доповідач: М.С.Назар- начальник відділу економіки та промисловості 

         Співдоповідач: В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

10. Про комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту м.  Бурштин 

та с. Вигівка на 2016-2020 роки.(проект 55 ) 

Доповідач: М.С.Німченко - головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

Співдоповідач: Т.Д.Попик- голова комісії будівництва ,архітектури та ЖКГ 

11. Про відмову в наданні дозволу на оренду приміщення для ТОВ «Спецоцінка ВНТ» . 

(проект 53 ) 

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

      Співдоповідач: Т.Д.Попик- голова комісії будівництва ,архітектури та ЖКГ 

12. Про надання дозволу КП «Житловик» на продаж автомобіля, який належить до 

комунальної власності територіальної громади міста Бурштин та с. Вигівка. (проект 58 ) 

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

Співдоповідач: Т.Д.Попик- голова комісії будівництва ,архітектури та ЖКГ 

13.  Про Програму соціально-економічного розвитку м.Бурштина та с.Вигівка  на 2016 

рік.(проект 60 ) 
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Доповідач: В.Р.Гулик – заступник міського голови 

Співдоповідач: Т.Д.Попик- голова комісії будівництва ,архітектури та ЖКГ 

14. Про затвердження програми «Фінансова підтримка Бурштинської міської організації 

ветеранів України на 2016р.» .(проект  46 ) 

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

     Співдоповідач: Т.Д.Попик- голова комісії будівництва ,архітектури та ЖКГ 

15. Про виділення коштів .(проект 52 ) 

Доповідач:О.І.Петровська– начальник фінансового відділу. 

         Співдоповідач: В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку. 

16. Про фінансування міських цільових програм .(проект 61) 

Доповідач: І.М.Мазур – голова комісії з питань гуманітарної політики 

17. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Верховної Ради України . 

(проект  48 ) 

Доповідач: І.З.Карвацький – депутат міської ради 

18. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки . (проект 70) 

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

Співдоповідач: І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології 

19. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок . (проект 

69) 

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

Співдоповідач: І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології 

20. Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості, в м. Бурштин по вул. 

Калуська 10 а. (проект 68) 

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

Співдоповідач: І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології 

21. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі згідно сертифіката на право на земельну 

частку пай . (проект 67) 

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

Співдоповідач: І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології 
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22. Про затвердження витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах (аукціоні).                

(проект 66) 

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

Співдоповідач: І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології 

23. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок під 

будівництво та обслуговування індивідуальних авто гаражів, особистого селянського 

господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд з передачею у власність.(проект 65) 

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

Співдоповідач: І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель та споруд (присадибних ділянок), ведення садівництва, 

будівництва індивідуальних авто гаражів.(проект 64) 

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

Співдоповідач: І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології 

25. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з 

передачею у власність. (проект 63) 

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

Співдоповідач: І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології 

26. Про поставлення на чергу під будівництво індивідуального житла та авто гаражів . 

(проект 62) 

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

Співдоповідач: І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології 

27. Про депутатські запити.  

28. Різне. 

  ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар  депутат міської ради, з пропозицією перенести  п.15 на п.3 

  ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію . 

Голосували: 

                        «за»  - одноголосно 

  ВИСТУПИЛИ: 
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   В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, з пропозицією зняти 

з порядку денного п.4 (проект 50),п.5 (проект 43) та розглянути їх в п.3 (проект 57) . 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію . 

Голосували: 

                        «за»  - одноголосно 

   ВИСТУПИЛИ:    

Б.Б.Рибчук – секретар  депутат міської ради,з пропозицією  внести в порядок денний 

питання « Про виконання рішення міської ради № 39.1/04 -15 «Про депутатський запит  

І.О.Дулика »» , «Про виконання рішення міської ради № 04.1/05 -16 «Про депутатський 

запит В.Є.Василика »». 

       ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію . 

Голосували: 

                        «за»  - одноголосно 

   ВИРІШИЛИ:    

 Затвердити  порядок  денний  6 сесії Бурштнської міської ради сьомого скликання в 

цілому: 

1. Про внесення змін до міського бюджету 2015р.  

          Доповідач:О.І.Петровська– начальник фінансового відділу 

           Співдоповідач: В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

2. Про внесення змін до міського бюджету 2015р.  

Доповідач:О.І.Петровська– начальник фінансового відділу 

         Співдоповідач: В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

3. Про виділення коштів . 

Доповідач:О.І.Петровська– начальник фінансового відділу 

         Співдоповідач: В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

4. Про внесення змін в «Доповнення до плану  природоохоронних заходів з місцевих 

фондів з охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді 

на 2015 рік».  

      Доповідач: В.М.Копаниця- начальник земельно-екологічного відділу 
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         Співдоповідач: В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

5. Про план роботи міської ради на 2016 рік.  

       Доповідач:Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

6. Про Положення про помічника-консультанта депутат Бурштинської міської ради. 

Доповідач: А.С.Крижалка - депутат міської ради 

Співдоповідач: Л.І.Горват - голова комісії законності та етики 

7. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2016 рік . 

Доповідач: М.С.Назар- начальник відділу економіки та промисловості 

Співдоповідач: Л.І.Горват - голова комісії законності та етики 

8. Про впровадження пілотного проекту системи електронних закупівель.  

Доповідач: М.С.Назар- начальник відділу економіки та промисловості. 

         Співдоповідач: В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

9. Про комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту м.  Бурштин 

та с. Вигівка на 2016-2020 роки. 

Доповідач: М.С.Німченко - головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

Співдоповідач: Т.Д.Попик- голова комісії будівництва ,архітектури та ЖКГ 

10.  Про відмову в наданні дозволу на оренду приміщення для ТОВ «Спецоцінка ВНТ».   

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

      Співдоповідач: Т.Д.Попик- голова комісії будівництва ,архітектури та ЖКГ 

11. Про надання дозволу КП «Житловик» на продаж автомобіля, який належить до 

комунальної власності територіальної громади міста Бурштин та с. Вигівка.  

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

Співдоповідач: Т.Д.Попик- голова комісії будівництва ,архітектури та ЖКГ 

12.  Про Програму соціально-економічного розвитку м.Бурштина та с.Вигівка  на 2016 рік . 

Доповідач: В.Р.Гулик – заступник міського голови 

Співдоповідач: Т.Д.Попик- голова комісії будівництва ,архітектури та ЖКГ 

13. Про затвердження програми «Фінансова підтримка Бурштинської міської організації 

ветеранів України на 2016р.» . 

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

Співдоповідач: Т.Д.Попик- голова комісії будівництва ,архітектури та ЖКГ 

14. Про фінансування міських цільових программ . 
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Доповідач: І.М.Мазур – голова комісії з питань гуманітарної політики 

15. Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Верховної Ради України .  

Доповідач: І.З.Карвацький – депутат міської ради      

16. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки . 

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

Співдоповідач: І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології 

17. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок .  

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

Співдоповідач: І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології 

18. Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості, в м. Бурштин по вул. 

Калуська 10 а.  

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

Співдоповідач: І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології 

19. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі згідно сертифіката на право на земельну 

частку пай .  

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

Співдоповідач: І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології 

20.  Про затвердження витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах (аукціоні).  

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

Співдоповідач: І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології 

21. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок під 

будівництво та обслуговування індивідуальних авто гаражів, особистого селянського 

господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд з передачею у власність. 

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

Співдоповідач: І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології 

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель та споруд (присадибних ділянок), ведення садівництва, 

будівництва індивідуальних авто гаражів. 

Доповідач: В.М.Копаниця- начальник земельно-екологічного відділу 
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Співдоповідач: І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології 

23. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з 

передачею у власність. 

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

Співдоповідач: І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології 

24. Про поставлення на чергу під будівництво індивідуального житла та авто гаражів .  

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

Співдоповідач: І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології 

25. Про виконання рішення міської ради № 39.1/04 -15 «Про депутатський запит  

І.О.Дулика ». 

        Доповідач:Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

26. Про виконання рішення міської ради № 04.1/05 -16 «Про депутатський запит 

В.Є.Василика ». 

Доповідач:Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

27.  Про депутатський запит ( І.В.Прокопів,В.В.Бублінський,І.Я.Дашевич) .  

28. Різне. 

Голосували: 

                      «за»               - одноголосно   

СЛУХАЛИ: 

1. Про внесення змін до міського бюджету 2015р. 

ДОПОВІДАВ: 

О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з  

проектом рішення. 

СПІВДОПОВІДАВ: 

В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку,запропонував 

підтримати проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 01/06-16 додається/. 

Голосували: 

                            «за»               -  одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення змін до міського бюджету 2015р. 
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ДОПОВІДАВ: 

О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з  

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 02/06-16 додається/. 

Голосували: 

                            «за»               -  одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

         3.Про виділення коштів . 

ДОПОВІДАВ: 

О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, яка ознайомила присутніх з  проектом 

рішення та пропозицією комісії з питань бюджету та економічного розвитку: « Виділити 

кошти в сумі 2000,00 грн. на лікування жительці м. Бурштин Горошенко Олені Андріївні 

згідно поданих документів; виділити кошти в сумі 1000,00 грн. на лікування жителю                  

м. Бурштин Любінцю Омеляну Павловичу згідно поданих документів ». 

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 03/06 - 16 прийняти  за основу. 

    Голосували: 

                        «за»               - одноголосно 

ВИРІШИЛИ: Виділити кошти в сумі 2000,00 грн. на лікування жительці м. Бурштин 

Горошенко Олені Андріївні згідно поданих документів; виділити кошти в сумі 1000,00 грн. 

на лікування жителю м. Бурштин Любінцю Омеляну Павловичу згідно поданих документів. 

Голосували: 

                        «за»               - одноголосно   

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 03/06-16 додається/. 

               Голосували: 

                           «за»               - одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

4. Про внесення змін в «Доповнення до плану  природоохоронних заходів з місцевих 

фондів з охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 

2015 рік». 

ДОПОВІДАВ: 

В.М.Копаниця- начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив присутніх з  

проектом рішення та пропозицією комісії з питань бюджету та економічного розвитку. 
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ВИРІШИЛИ: / рішення  № 04/06-16 додається/. 

               Голосували: 

                           «за»               - одноголосно 

СЛУХАЛИ:  

5. Про план роботи міської ради на 2016 рік. 

  ДОПОВІДАВ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради,який ознайомив присутніх з  проектом рішення та 

пропозиціями  комісій. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик  –  депутат міської ради, з пропозицією внести в  план роботи міської ради на ІІ 

квартал «Звіт громадських організацій міста за використані кошти , надані з бюджету 

Бурштинської міської ради у 2015 році ». 

ВИРІШИЛИ: внести в  план роботи міської ради на ІІ квартал «Звіт громадських 

організацій міста за використані кошти , надані з бюджету Бурштинської міської ради у 2015 

році. 

               Голосували: 

                           «за»               - одноголосно 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 05/06-16 додається/. 

               Голосували: 

                           «за»               - одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

6. Про Положення про помічника-консультанта депутат Бурштинської міської ради. 

ДОПОВІДАВ: 

А.С.Крижалка  –  депутат міської ради, який ознайомив присутніх з проектом Положення та  

проектом рішення. 

СПІВДОПОВІДАВ: 

Л.І.Горват - голова комісії з питань законності та етики, який ознайомив з пропозиціями 

комісії: 

1) п.1 ч.2.1 розділу ІІ викласти в такій редакції «входити  і перебувати у приміщеннях 

відповідної місцевої ради за пред’явленням посвідчення помічника –консультанта, 

дотримуючись встановленого порядку»; 
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2)  зняти п.7 ч.2.1 розділу ІІ як такий ,що не відповідає ЗУ « Про статус депутатів 

місцевих рад». 

 

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 06 /06 – 16  прийняти  за основу. 

Голосували: 

                         «за»               -  23 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  1  

ВИРІШИЛИ: п.1 ч.2.1 розділу ІІ викласти в такій редакції « входити  і перебувати у 

приміщеннях відповідної місцевої ради за пред’явленням посвідчення помічника –

консультанта, дотримуючись встановленого порядку». 

Голосували: 

                         «за»               -  22 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  2  

 ВИРІШИЛИ: зняти п.7 ч.2.1 розділу ІІ як такий ,що не відповідає ЗУ « Про статус 

депутатів місцевих рад». 

                Голосували: 

                         «за»               -  21 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  3  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 06/06-16 додається/. 

                Голосували: 

                         «за»               -  23 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  1 

 СЛУХАЛИ: 

7. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2016 рік . 

 ДОПОВІДАВ: 

М.С.Назар - начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила присутніх з  

проектом рішення та запропонувала доповнити його п. 5 : 
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№ 

з/п 

Вид та назва проекту Ціль прийняття Термін 

підготовки 

проекту 

Органи та підрозділи, 

відповідальні за 

розроблення проекту 

5 Про затвердження 

проекту Положення 

про порядок продажу 

земельних ділянок під 

майном на території 

Бурштинської міської 

ради 

Впорядкування 

механізму 

викупу 

земельних 

ділянок 

Березень Юридичний відділ 

 

СПІВДОПОВІДАВ: 

Л.І.Горват - голова комісії з питань законності та етики,який запропонував підтримати 

пропозицію та  проект рішення із змінами. 

ВИРІШИЛИ: доповнити План  діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2016 рік п.5 : 

№ 

з/п 

Вид та назва проекту Ціль прийняття Термін 

підготовки 

проекту 

Органи та підрозділи, 

відповідальні за 

розроблення проекту 

5 Про затвердження 

проекту Положення 

про порядок продажу 

земельних ділянок під 

майном на території 

Бурштинської міської 

ради 

Впорядкування 

механізму 

викупу 

земельних 

ділянок 

Березень Юридичний відділ 

 

                Голосували: 

                         «за»               -  одноголосно 

ВИРІШИЛИ:  

     Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 07/06-16 додається/. 

                Голосували: 

                         «за»               -  одноголосно 
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СЛУХАЛИ: 

8. Про впровадження пілотного проекту системи електронних закупівель.  

 ДОПОВІДАВ:  

М.С.Назар - начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила 

присутніх з  проектом рішення.   

СПІВДОПОВІДАВ: 

В.Л.Рик - голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, ознайомив присутніх з 

пропозицією комісії викласти п.1 розділу ІІ в такій редакції : «Цей Порядок застосовується 

для закупівлі товарів, робіт та послуг, вартість, яких починається від 100,0 тисяч грн., а 

капітальних робіт – 200,0 тис. грн., але не перевищує межі, встановленої ч.1 ст. 2 Закону 

України «Про здійснення державних закупівель»». 

ВИСТУПИЛИ: 

М.В.Шкарпович  –  депутат міської ради,про склад комісії з електронних  закупівель та її 

повноваження . 

М.С.Назар - начальник відділу економіки та промисловості, з пропозицією  внести в п.4 

розділу ІІ : додаткові угоди,заключені до договорів 2015 року. 

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 08 /06 - 16 прийняти  за основу. 

Голосували: 

                         «за»               -  одноголосно               

ВИРІШИЛИ: викласти п.1 розділу ІІ в такій редакції : «Цей Порядок застосовується для 

закупівлі товарів, робіт та послуг, вартість, яких починається від 100,0 тисяч грн., а 

капітальних робіт – 200,0 тис. грн., але не перевищує межі, встановленої ч.1 ст. 2 Закону 

України «Про здійснення державних закупівель»». 

 

Голосували: 

                         «за»               -  23 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  1  

ВИРІШИЛИ: внести в п.4 розділу ІІ : 

- додаткові угоди, заключені до договорів 2015 року. 

                Голосували: 

                         «за»               -  одноголосно 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 08/06-16 додається/. 
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                Голосували: 

                         «за»               -  одноголосно 

 СЛУХАЛИ: 

9 Про комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту м.  Бурштин 

та с. Вигівка на 2016-2020 роки.(проект 55 ) 

 ДОПОВІДАВ:  

М.С.Німченко - головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту, 

яка ознайомила присутніх з  проектом рішення.   

СПІВДОПОВІДАВ: 

Т.Д.Попик- голова комісії будівництва ,архітектури та ЖКГ, запропонував підтримати 

проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 09/06-16 додається/. 

               Голосували: 

                           «за»               - одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про відмову в наданні дозволу на оренду приміщення для ТОВ «Спецоцінка ВНТ» .  

ДОПОВІДАВ:  

І.І.Бандура- завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального майна, яка ознайомила присутніх 

з  проектом рішення.   

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 10/06-16 додається/. 

Голосували: 

                         «за»               -  21 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  3  

СЛУХАЛИ: 

11. Про надання дозволу КП «Житловик» на продаж автомобіля, який належить до 

комунальної власності територіальної громади міста Бурштин та с. Вигівка. 

ДОПОВІДАВ:  

І.І.Бандура - завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального майна, яка ознайомила 

присутніх з  проектом рішення.   

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 11/06-16 додається/. 

Голосували: 

                         «за»               -  22 

              «проти»        -  0  
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                                 «утрим.»       -  2  

 СЛУХАЛИ: 

12. Про Програму соціально-економічного розвитку м.Бурштина та с.Вигівка  на 2016 рік . 

ДОПОВІДАВ: 

В.Р.Гулик – заступник міського голови,  який ознайомив присутніх з  проектом рішення.  

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик - депутат міської ради, про доцільність розгляду  виділення коштів на медикаменти ,      

харчування,які закладені в бюджеті. 

М.С.Назар - начальник відділу економіки та промисловості, про проект рішення. 

В.Р.Гулик – заступник міського голови, який запропонував розглянути тільки пункт 

«Територіальний розвиток». 

Л.І.Горват - депутат міської ради,з пропозицією підтримати проект ,який розглядався на 

погоджувальній раді. 

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 12/06 - 16 прийняти за основу. 

Голосували: 

                         «за»               -  одноголосно               

 ВИРІШИЛИ: підтримати  розділ 5 «Територіальний розвиток» із сумою фінансування            

3 290 000,00 грн. 

Голосували: 

                         «за»               -  одноголосно  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 12/06-16 додається/. 

                Голосували: 

                         «за»               -  одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

13. Про затвердження програми «Фінансова підтримка Бурштинської міської організації 

ветеранів України на 2016р.» . 

ДОПОВІДАВ:  

І.М.Мазур – голова комісії з питань гуманітарної політики, яка ознайомила присутніх з  

проектом рішення.   

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 13/06-16 додається/. 

                  Голосували: 
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                         «за»               -  одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

14. Про фінансування міських цільових програм . 

ДОПОВІДАВ:  

І.М.Мазур – голова комісії з питань гуманітарної політики, яка ознайомила присутніх з  

проектом рішення.  

ВИРІШИЛИ: 

надати право виступити М.П.Лисенку - члену Бурштинської міської організації ветеранів 

України . 

 Голосували: 

                       «за» -  одноголосно. 

ВИСТУПИЛИ: 

М.П.Лисенко- член Бурштинської міської організації ветеранів України, про роботу та 

проблеми організації. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 14/06-16 додається/. 

                  Голосували: 

                         «за»               -  одноголосно 

Примітка.Депутат міської ради В.В.Бублінський   покинув зал засідань. 

СЛУХАЛИ: 

15.  Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Верховної Ради України. 

ДОПОВІДАВ:  

І.З.Карвацький – депутат міської ради, який ознайомив присутніх із  текстом звернення 

та проектом рішення.   

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 15/06-16 додається/. 

                         Голосували: 

                         «за»               -  14 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  9  

СЛУХАЛИ: 

16.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

ДОПОВІДАВ: 

В.М.Копаниця- начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив присутніх з  

проектом рішення. 
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ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології,з пропозицією  надати слово  

голові  громадської організації «Братство демократичної української молоді»           

А.В.Степанову. 

ВИРІШИЛИ: 

надати право виступити А.В.Степанову – голові  громадської організації «Братство 

демократичної української молоді»   А.В.Степанову  

 Голосували: 

                       «за» -  одноголосно. 

ВИСТУПИЛИ: 

А.В.Степанов - голова  громадської організації «Братство демократичної української 

молоді»,про мотив звернення до міської ради,про можливість будівництва автовокзалу.            

Б.Б.Рибчук- депутат міської ради,про зауваження до проекту рішення (додаються );  про 

причини які не дозволяють проводити  будівництво. 

В.Є.Василик – депутат міської ради,наявність на земельній ділянці, про наявність 

державного Акту на користування  даною земельною ділянкою,але відсутність права 

власності на земельну ділянку. Запропонував питання відправити на доопрацювання. 

А.В.Степанов - голова  громадської організації «Братство демократичної української 

молоді»,про наявність громадського туалету на території ,право власності на будівлю 

належить міській раді;про бажання викупу  будівлі туалету. 

В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, про Акт на земельну ділянку та право 

власності  на туалет. 

М.В.Шкарпович – депутат міської ради, про суму коштів від земельного податку. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про наявність інвестора та суму інвестиції. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, з пропозицією почати будівництво,оформити об’єкт в 

ОБТІ, а після цього ставити питання про викуп земельної ділянки. Запропонував питання 

відправити на доопрацювання. 

Л.Р.Івасюк  – депутат міської ради, про будівництво автобусної зупинки;про викуп земельної 

ділянки. 

Примітка.Депутат міської ради В.В.Бублінський   присутній в  залі засідань. 
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І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології,про підтримку даного 

рішення. 

Л.І.Горват - депутат міської ради,про залучення інвесторів;про укладання договору про 

наміри;про архітектуру ринку. 

ВИРІШИЛИ: питання відправити на доопрацювання. 

Голосували: 

               «за»            - 10     

  «проти»      - 4   

  «утрим.»     - 8 

Пропозиція депутатами не підтримана, оскільки не набрала відповідної кількості 

голосів від загального складу ради.Загальний склад ради 26 депутатів. 

ВИРІШИЛИ: проект № 70 (додається). 

Голосували: 

               «за»            - 11     

  «проти»      -  0   

  «утрим.»     - 13 

Рішення депутатами не прийняте, оскільки не набрало відповідної кількості 

голосів від загального складу ради.Загальний склад ради 26 депутатів. 

СЛУХАЛИ: 

17.  Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок . 

Примітка .Депутат міської ради І.О.Дулик відмовився брати участь в обговоренні та 

голосуванні по даному питанню. 

ДОПОВІДАВ: 

В.М.Копаниця- начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив присутніх з  

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 16/06-16 додається/. 

            Голосували: 

                       «за» -  одноголосно. 

СЛУХАЛИ: 

   18. Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості, в м. Бурштин по вул. Калуська 

10 а. 
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ДОПОВІДАВ: 

В.М.Копаниця- начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив присутніх з  

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 17/06-16 додається/. 

            Голосували: 

                       «за» -  одноголосно. 

СЛУХАЛИ: 

   19. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі згідно сертифіката на право на земельну 

частку пай .  

ДОПОВІДАВ: 

В.М.Копаниця- начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив присутніх з  

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 18/06-16 додається/. 

            Голосували: 

                       «за» -  одноголосно. 

СЛУХАЛИ: 

   20. Про затвердження витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах (аукціоні). 

(ДОПОВІДАВ: 

В.М.Копаниця- начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив присутніх з  

проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Є.Василик – депутат міської ради,про різні суми грошової оцінки  земельних ділянок по 

вул.Шухевича;про неясність з місцем знаходження земельних ділянок. 

І.О.Дулик – депутат міської ради,про можливе призначення та грошову оцінку земельної 

ділянки по п.6 проекту рішення та використання карти міста при розгляді земельних питань. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 19/06-16 додається/. 

 Голосували: 

                         «за»               -  15 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  8  
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СЛУХАЛИ: 

   21. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок під 

будівництво та обслуговування індивідуальних авто гаражів, особистого селянського 

господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та 

споруд з передачею у власність.  

ДОПОВІДАВ: 

В.М.Копаниця- начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив присутніх з  

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 20/06-16 додається/. 

            Голосували: 

                       «за» -  одноголосно. 

СЛУХАЛИ: 

   22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель та споруд (присадибних ділянок), ведення садівництва, будівництва 

індивідуальних авто гаражів.  

ДОПОВІДАВ: 

В.М.Копаниця- начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив присутніх з  

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 21/06-16 додається/. 

            Голосували: 

                       «за» -  одноголосно. 

СЛУХАЛИ: 

   23. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з 

передачею у власність.  

ДОПОВІДАВ: 

В.М.Копаниця- начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив присутніх з  

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 22/06-16 додається/. 

            Голосували: 

                       «за» -  одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

    24. Про поставлення на чергу під будівництво індивідуального житла та авто гаражів. 
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ДОПОВІДАВ: 

В.М.Копаниця - начальник земельно-екологічного відділу, який ознайомив присутніх з  

проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.І.Горват – депутат міської ради,про звернення  Н.І.Кец щодо постановки на чергу,рішення 

суду про виділення місця для будівництва  авто гаражу. 

В.Р.Гулик – заступник міського голови,про питання виділення земельної ділянки,дав 

пропозицію ,що у разі постановки на чергу міська рада може прийняти рішення про 

позачергове виділення земельної ділянки Н.І.Кец. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 23/06-16 додається/. 

            Голосували: 

                       «за» -  одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

25. Про виконання рішення міської ради   № 39.1/04 - 15 «Про депутатський запит  

І.О.Дулика ». 

ДОПОВІДАВ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив присутніх з відповіддю на депутатський 

запит та   проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 24/06-16 додається/. 

            Голосували: 

                       «за» -  одноголосно. 

СЛУХАЛИ: 

26. Про виконання рішення міської ради № 04.1/05 - 16 «Про депутатський запит 

В.Є.Василика ». 

ДОПОВІДАВ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив присутніх з відповіддю на депутатський 

запит та   проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 25/06-16 додається/. 

            Голосували: 

                       «за» -  одноголосно. 
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ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив присутніх з проміжними відповідями на 

рішення міської ради  від 14.01.2016 р.  № 04.2/05 -16 «Про депутатський запит  

І.Я.Дашевича »  ,   від 24.12.2015 р.№ 39.4/04 -15  «Про депутатський запит Т.М.Сенчини ». 

СЛУХАЛИ: 

27. Депутатські запити . 

 ДОПОВІДАВ: 

І.В.Прокопів –  депутат міської ради, який ознайомив з депутатським запитом (додається).         

 ВИРІШИЛИ: / рішення  № 26.01/06-16 додається/. 

                     Голосували: 

                       «за» -  одноголосно. 

ДОПОВІДАВ: 

І.В.Прокопів –  депутат міської ради, який ознайомив з депутатським запитом (додається).         

 ВИРІШИЛИ: / рішення  № 26.02/06-16 додається/. 

                     Голосували: 

                       «за» -  одноголосно. 

ДОПОВІДАВ: 

В.В.Бублінський –  депутат міської ради, який ознайомив з депутатським запитом 

(додається).         

 ВИРІШИЛИ: / рішення  № 26.03/06-16 додається/. 

                     Голосували: 

                       «за» -  одноголосно. 

ДОПОВІДАВ: 

І.Я.Дашевич  –  депутат міської ради, який ознайомив з депутатським запитом повторно 

(додається).         

 ВИРІШИЛИ: / рішення  № 26.04/06-16 додається/. 

                     Голосували: 

                         «за»               -  23 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  1  

 СЛУХАЛИ: 

 28.Різне.                        
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 ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук –  секретар міської ради, який ознайомив з відповіддю земельно-екологічного 

відділу на протокольне доручення  4-ої сесії Бурштинської міської ради від 24 грудня                 

2015 року   (додається). 

В.М.Копаниця- начальник земельно-екологічного відділу, про чергу під індивідуальну 

забудову. 

В.Р.Гулик – заступник міського голови,про проблеми переведення із земель меліорації в 

землі під індивідуальну забудову. 

І.Я.Дашевич  –  депутат міської ради,про правомірність використання військової форми  

представниками ГО « Народна  самооборона  - Українська варта». 

 

  

 

Міський  голова                                                   Роксолана Джура 

 


