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 Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

 сьомої сесії міської ради сьомого скликання 

Від  04 березня 2016 року. м. Бурштин 

 

Початок:10.00 

Закінчення :15.20 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       22 депутати міської ради /список додається /. 

– керівники підприємств, організацій, представники політичних партій,              

громадських об’єднань, ЗМІ  / список додається/. 

Відсутні на сесії  – 4 депутати міської ради  ( Л.І.Петровська, В.Л.Рик,  

К.М.Соронович, Т.М.Сенчина). 

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

денного  сьомої  сесії  Бурштнської міської ради сьомого скликання:   

1.   Про внесення змін в розділ ХІІ Регламенту Бурштинської міської ради – 

«Організація голосування на засіданнях міської ради». 

            Доповідач: В.Д.Данилюк - начальник юридичного відділу 

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

2. Про проект про встановлення тарифів на постачання теплової енергії та 

послуги централізованого опалення і гарячого водопостачання. 

          Доповідач: І.С.Башук – головний економіст КП « Житловик» 

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

3. Про затвердження  Положення про  сектор містобудування  та архітектури  в 

новій редакції.  

          Доповідач: Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування і архітектури 

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

4. Про взяття на баланс газопроводу по вул. Сонячна – Івасюка м. Бурштин.                  

Доповідач: В.Р.Гулик – перший заступник міського голови                       

Співдоповідач: Т.Д.Попик - голова комісії будівництва , архітектури та ЖКГ  
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5. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності комунального 

майна. 

Доповідач: В.Р.Гулик – перший заступник міського голови                                                 

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

6. Про затвердження Програми благоустрою міста Бурштин на 2016 рік. 

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

комунального майна 

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

ЖКГ 

7. Про Програму природоохоронних заходів з охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді на 2016 рік. 

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

відділу 

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

екології 

8. Про План природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2016 рік. 

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

відділу 

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

економічного розвитку 

9. Про внесення змін у рішення Бурштинської міської ради від 05 

березня 2015 р.  № 11/52-15«Про створення методичного кабінету  відділу освіти і 

науки Бурштинської міської ради».  

      Доповідач: А.С.Рега – в.о.начальника відділу освіти і науки 

                          Співдоповідач: І.М.Мазур – голова комісії з питань 

гуманітарної політики 

10. Про внесення змін в рішення міської ради № 20/54-15 від 29.05.2015 

р. «Про затвердження штатної чисельності віддділу соціального захисту населення (з 

статусом юридичної особи Бурштинської міської ради та її виконавчих органів». 

    Доповідач: С.Б.Коцур – начальник  віддділу соціального захисту 

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

11. Про передачу в оренду легкового автомобіля марки (моделі) ГАЗ 

3110, 2002 року випуску, тип легковий седан - В, шасі (кузов, рама) № 

31100020500323, колір – фіолетовий, реєстраційний номер АТ3920ВВ Бурштинської 

міської раді.               

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

комунального       майна 

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

економічного розвитку 

12. Про затвердження   Положення про  громадські слухання   в м. 

Бурштин та с. Вигівка . 

Доповідач: Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування і архітектури 

                          Співдоповідач: Л.І.Горват - голова комісії з питань 

законності та етики 

13. Про затвердження Положення про порядок продажу земельних 

ділянок під майном  на території Бурштинської міської ради . 

       Доповідач: В.Д.Данилюк - начальник юридичного відділу 

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

екології 

Земельні питання: 

14.  Про надання попереднього погодження на продаж земельної ділянки  ПП  

Л.Р.Токарчук.  

15. Про розгляд заяв ПП Паньківа В.Г. , ТзОВ «ВАД» в особі директора Вереги 

С.М., щодо зменшення коефіцієнтів, що перевищують розмір орендної плати над 

земельним податком в залежності від функціонального використання земельних ділянок 

та їх місце знаходження на території міської ради.  

16. Про продовження (поновлення) терміну договору  оренди земельної ділянки    

ПП Дубовому І.О.  

17. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з передачею  у власність.  

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд з передачею у 

приватну власність. 

19. Про поставлення на чергу під будівництво індивідуального житла та авто 

гаражів.  
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20. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі згідно спадщини за 

законом  на право на земельну частку пай гр. Полозяк Б.І. с. Вигівка.   

21. Про надання дозволу ТзОВ «Наталі» на складання  проекту відведення 

земельної ділянки на умовах оренди.  

22. Про звернення ПП Русиняка В.I. щодо  виділення земельної ділянки для 

створення додаткового ринку «Центральний» в м. Бурштин по вул. Калуська.  

23. Про надання  дозволу на виготовлення технічної документації ТДВ «Івано-

Франківське ОПАС» щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на 

місцевості в м. Бурштин по вул. С.Бандери 87. 

24. Про поставлення на чергу для  отримання земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства. 

25. Про затвердження проекту  землеустрою  щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки з «для ведення особистого селянського господарства» на 

«для  комерційного використання (для будівництва та обслуговування станції технічного 

обслуговування, мийки)» по вул. С.Бандери м. Бурштин.  

26. 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. 

27. Про розгляд заяви гр. Марусячин О.О.щодо передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення в урочищах «Краки», «Під Краки», «Біла Глина»  в 

м. Бурштин в оренду для ведення фермерського господарства.      

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

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

28. Відповіді на депутатські запити. 

29. Депутатські запити. 

30. Різне. 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний сьомої сесії Бурштнської міської ради сьомого 

скликання: 

1.   Про внесення змін в розділ ХІІ Регламенту Бурштинської міської ради – 

«Організація голосування на засіданнях міської ради». 

                  Доповідач: В.Д.Данилюк - начальник юридичного відділу 

2. Про проект про встановлення тарифів на постачання теплової енергії та 

послуги централізованого опалення і гарячого водопостачання. 

                  Доповідач: І.С.Башук – головний економіст КП « Житловик»                           
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3. Про затвердження  Положення про  сектор містобудування  та архітектури  в 

новій редакції.  

Доповідач: Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування і архітектури 

4. Про взяття на баланс газопроводу по вул. Сонячна – Івасюка м. Бурштин.                 

Доповідач: В.Р.Гулик – перший заступник міського голови                        

5. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності комунального майна. 

Доповідач: В.Р.Гулик – перший заступник міського голови                                                  

6. Про затвердження Програми благоустрою міста Бурштин та села Вигівка  на 

2016 рік. 

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

майна 

7. Про Програму природоохоронних заходів з охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді на 2016 рік. 

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

8. Про План природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2016 рік. 

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

        Співдоповідач: А.С.Крижалка – секретар  комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку 

9. Про внесення змін у рішення Бурштинської міської ради від 05 березня 2015 

р.  № 11/52-15«Про створення методичного кабінету  відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради».  

 Доповідач: Н.Б.Тварок – головний спеціаліст відділу освіти і науки 

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

10. Про внесення змін в рішення міської ради № 20/54-15 від 29.05.2015 рік 

«Про затвердження штатної чисельності віддділу соціального захисту населення (з 

статусом юридичної особи Бурштинської міської ради та її виконавчих органів». 

    Доповідач: С.Б.Коцур – начальник  віддділу соціального захисту населення 

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

11. Про передачу в оренду легкового автомобіля марки (моделі) ГАЗ 3110, 2002 

року випуску, тип легковий седан - В, шасі (кузов, рама) № 31100020500323, колір – 

фіолетовий, реєстраційний номер АТ3920ВВ Бурштинської міської раді.               
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    Доповідач: І.І.Бандура- завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального       

майна 

  Співдоповідач: А.С.Крижалка – секретар  комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку. 

12. Про затвердження   Положення про  громадські слухання  в м. Бурштин та с. 

Вигівка.  

Доповідач: Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування і архітектури 

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

13. Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок під 

майном  на території Бурштинської міської ради . 

Доповідач: В.Д.Данилюк - начальник юридичного відділу 

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

Земельні питання: 

14.  Про надання попереднього погодження на продаж земельної ділянки  ПП  

Л.Р.Токарчук.  

15. Про розгляд заяв ПП Паньківа В.Г. , ТзОВ «ВАД» в особі директора Вереги 

С.М., щодо зменшення коефіцієнтів, що перевищують розмір орендної плати над 

земельним податком в залежності від функціонального використання земельних ділянок 

та їх місце знаходження на території міської ради.  

16. Про продовження (поновлення) терміну договору  оренди земельної ділянки    

ПП Дубовому І.О.  

17. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з передачею  у власність.  

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд з передачею у 

приватну власність. 

19. Про поставлення на чергу під будівництво індивідуального житла та авто 

гаражів. 

20. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі згідно спадщини за 

законом  на право на земельну частку пай гр. Полозяк Б.І. с. Вигівка.   

21. Про надання дозволу ТзОВ «Наталі» на складання  проекту відведення 

земельної ділянки на умовах оренди.  

22. Про звернення ПП Русиняка В.I. щодо  виділення земельної ділянки для 

створення додаткового ринку «Центральний» в м. Бурштин по вул. Калуська.  
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23. Про надання  дозволу на виготовлення технічної документації ТДВ «Івано-

Франківське ОПАС» щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на 

місцевості в м. Бурштин по вул. С.Бандери 87. 

24. Про поставлення на чергу для  отримання земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства. 

25. Про затвердження проекту  землеустрою  щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки з «для ведення особистого селянського господарства» на 

«для  комерційного використання (для будівництва та обслуговування станції технічного 

обслуговування, мийки)» по вул. С.Бандери м. Бурштин.  

26. 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. 

27. Про розгляд заяви гр. Марусячин О.О.щодо передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення в урочищах «Краки», «Під Краки», «Біла Глина»  в 

м. Бурштин в оренду для ведення фермерського господарства. 

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

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

28. Відповіді на депутатські запити: 

   28.1 Про виконання рішення міської ради   № 26.01/06-16 від 28.01.2016 «Про 

депутатський запит  І.В.Прокопіва ». . 

    Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

   28.2 Про виконання рішення міської ради  № 26.02/06-16 від 28.01.2016 «Про     

депутатський запит  І.В.Прокопіва ». 

    Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

   28.3 Про виконання рішення міської ради   № 04.05/05-16 від 14.01.2016 «Про 

депутатський запит  О.Т.Драбчука ». 

    Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

   28.4 Про виконання рішення міської ради   № 26.03/06-16 від 28.01.2016 «Про 

депутатський запит  В.В.Бублінського ». 

         Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

29.  Депутатські запити: 

  29.1 Про депутатський запит І.О.Дулика . 

29.2 Про депутатський запит І.В.Прокопіва. 

29.3 Про депутатський запит І.В.Прокопіва. 

29.4 Про депутатський запит Р.В.Дидика. 

     30.Різне.                        

        Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 
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                                                   «за» -  одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

1.  Про внесення змін в розділ ХІІ Регламенту Бурштинської міської ради – 

«Організація голосування на засіданнях міської ради». 

ДОПОВІДАВ: 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, який ознайомив присутніх з       

проектом рішення . 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 01/07-16 додається/. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

2. Про проект про встановлення тарифів на постачання теплової енергії та 

послуги централізованого опалення і гарячого водопостачання. 

  ДОПОВІДАВ: 

І.С.Башук – головний економіст КП « Житловик»,яка ознайомила присутніх з       

методикою формування тарифу на постачання теплової енергії та послуги 

централізованого опалення і гарячого водопостачання,про ліцензії на певний вид 

діяльності,про договір між КП « Житловик » та ВП « Бурштинська ТЕС» ПАТ                « 

ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» ,про борги комунального підприємства . 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар  міської ради,який ознайомив з пропозиціями постійних 

комісій ради (додаються);запропонував прийняти проект рішення за основу та внести в 

нього зміни: 

1.  Направити проекти рішення №02/07-16 (реєстраційний №96) та  матеріали  

надані КП «Житловик» з пропозиціями постійних комісій ради  про встановлення тарифів 

на постачання теплової енергії та послуги централізованого опалення і гарячого 

водопостачання на доопрацювання. 

2. Для вивчення та доопрацювання створити тимчасову комісію ради  по 

вивченню даного питання в складі: 

1. Попик Т.Д. - голова комісії 

2. Горват Л.І. – член комісії 

3. Рик В.Л.     – член комісії 
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4. Прокопів І.В. – член комісії 

5. Шкарпович М.В. – член комісії  

6. Бублінський В.В. – член комісії 

3. Тимчасовій комісії подати узгоджений проект рішення секретарю ради 

Б.Рибчуку для реєстрації та оприлюднення з метою отримання зауважень та пропозицій 

до 23.03.2016. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Р.О.Джуру. 

     ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 02/07–16  прийняти  за основу. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  21 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  2  

     ВИСТУПИЛИ: 

   І.В.Прокопів – депутат  міської ради,який запропонував збільшити кількісний 

склад комісії із залученням всіх зацікавлених сторін. 

Л.І.Горват  – депутат  міської ради,який запропонував створити спільну комісію з 

представників депутатів та членів виконавчого комітету фахівців даної галузі. 

    Р.О.Джура – міський голова,з пропозицією доповнити склад комісії членами   

виконавчого комітету (Мельничук Р.В., Шувар А.Й., Іваськів А.С., Русиняк В.І.,  Савка 

П.С.). 

      ВИРІШИЛИ:  

1. Направити проекти рішення №02/07-16 (реєстраційний №96) та  матеріали  

надані КП «Житловик» з пропозиціями постійних комісій ради  про встановлення тарифів 

на постачання теплової енергії та послуги централізованого опалення і гарячого 

водопостачання на доопрацювання. 

2. Для вивчення та доопрацювання створити тимчасову комісію ради та 

виконавчого комітету по вивченню даного питання в складі: 

1. Попик Т.Д. - голова комісії 

2. Горват Л.І. – член комісії 

3. Рик В.Л.     – член комісії 

4. Прокопів І.В. – член комісії 
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5. Шкарпович М.В. – член комісії  

6. Бублінський В.В. – член комісії 

7. Мельничук Р.В. – член комісії 

8. Шувар А.Й. – член комісії 

9. Іваськів А.С. – член комісії 

10. Русиняк В.І. – член комісії 

11. Савка П.С. – член комісії 

3. Тимчасовій комісії подати узгоджений проект рішення секретарю ради 

Б.Рибчуку для реєстрації та оприлюднення з метою отримання зауважень та пропозицій 

до 23.03.2016. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Р.О.Джуру. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  одноголосно 

 ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 02/07-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  одноголосно 

 СЛУХАЛИ: 

3. Про затвердження  Положення про  сектор містобудування  та архітектури  в 

новій редакції.  

ДОПОВІДАВ: 

Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування і архітектури,яка ознайомила 

присутніх з проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.В.Василик – депутат міської ради,про різницю між Положенням в новій 

редакції та Положенням в старій редакції.   

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 03/07-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  одноголосно 

   Примітка. Депутат міської ради В.Є.Василик  покинув зал засідань. 

СЛУХАЛИ: 

 4. Про взяття на баланс газопроводу по вул. Сонячна – Івасюка м. Бурштин 
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 ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення .  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 04/07-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

5. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності комунального майна. 

 ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення та поданими дакументами.  

   Примітка. Депутат міської ради В.Є.Василик  присутній в залі засідань. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 05/07-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

6. Про затвердження Програми благоустрою міста Бурштин та села Вигівка  на 

2016 рік.  

ДОПОВІДАВ: 

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

присутніх з проектом рішення та Програмою. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.В.Дидик – депутат міської ради,про технічну помилку в назві Програми 

(доповнити  «села Вигівка»).  

І.О.Дулик  – депутат міської ради,з пропозицією доповнити Програму у розділі 3  

пунктом 9 «Ремонт , доріг, тротуарів, прибудинкових стоянок для автомобілів».   

М.І.Лотоцький – директор  комбінату спортивних споруд, про наведення порядку 

на дорогах  у приватнму секторі ,на територіях приватних підприємців.  

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 06/07 – 16  прийняти  за основу. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  одноголосно 
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ВИРІШИЛИ: доповнити Програму у розділі 3 пунктом 9 «Ремонт, доріг, 

тротуарів, прибудинкових стоянок для автомобілів» 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  22 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  1  

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

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

7. Про Програму природоохоронних заходів з охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді на 2016 рік. 

 ДОПОВІДАВ: 

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

присутніх з проектом рішення.    

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 07/07-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

8.  Про План природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2016 рік. 

ДОПОВІДАВ: 

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

присутніх з проектом рішення.  

ВИСТУПИЛИ: 

В.Є.Василик – депутат міської ради,про пункт 5(урочище                                                                  

« Глинище»(гаражі),територія колишнього цегельного заводу,територія недобудованих 

об’єктів) та договори на вивезення сміття.  

І.О.Дулик  – депутат міської ради,з пропозицією примусово заключати договори 

на вивезення сміття при видачі документів на землю.   

Л.І.Горват – депутат міської ради, про доцільність обслуговування територій  

недобудованих об’єктів ,які знаходяться у приватній власності.  
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Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, з пропозицією передбачити в програмі пункт 

ліквідація стихійних сміттєзвалищ. 

І.Я.Дашевич – депутат міської ради, про доцільність перерозподілу коштів по 

напрямках Програми за пріоритетами.  

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про дотримання Правил благоустрою. 

М.В.Шкарпович – депутат міської ради, про необхідність ліквідації стихійних 

сміттєзвалищ  .  

СПІВДОПОВІДАВ: 

А.С.Крижалка – секретар  комісії з питань бюджету та економічного розвитку, 

який ознайомив з пропозиціями комісії та запропонував підтримати пропозиції депутатів. 

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 08/07 – 16  прийняти  за основу. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  одноголосно 

ВИСТУПИЛИ: 

І.Я.Дашевич – депутат міської ради, з пропозицієюз в пункті « урочище « 

Глинище»(гаражі)» залишити 5 тис.грн., а решта коштів передбачити на ліквідацію 

стихійних сміттєзвалищ. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про підтримку пропозиції профільної  комісії. 

Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради, про передбачення коштів на чищення 

лотків водовідведення дощових вод. 

Примітка.Депутат міської ради І.Я.Дашевич  покинув зал засідань. 

ВИРІШИЛИ: п.5 « ліквідація стихійних сміттєзвалищ » замість «територія 

недобудованих об’єктів ». 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  22 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 08/07-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  22 

         «проти»        -  0  

                            «утрим.»       -  0 
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Примітка. 

Виконавчому апарату звернутися до дирекції  ВП «Бурштинська ТЕС»  ПАТ 

« ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО »  про прибирання території прилеглої до каналу та пляжу. 

СЛУХАЛИ: 

9. Про внесення змін у рішення Бурштинської міської ради від 05 березня 2015 

р.  № 11/52-15«Про створення методичного кабінету  відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради».  

ДОПОВІДАВ: 

Н.Б.Тварок – головний спеціаліст відділу освіти і науки, яка ознайомила 

присутніх з проектом рішення.  

ВИСТУПИЛИ: 

В.Є.Василик – депутат міської ради,про штатні одиниці відділу; про  посаду 

методиста – психолога; про можливість введення ставки методиста – психолога в штат 

віддділу соціального захисту населення . 

СПІВДОПОВІДАВ: 

І.М.Мазур – голова комісії з питань гуманітарної політики, про підтримку проекту 

рішення профільною комісією . 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 09/07-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                      «за»               -  21 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  1 

СЛУХАЛИ: 

10. Про внесення змін в рішення міської ради № 20/54-15 від 29.05.2015 рік 

«Про затвердження штатної чисельності віддділу соціального захисту населення (з 

статусом юридичної особи Бурштинської міської ради та її виконавчих органів». 

ДОПОВІДАВ: 

С.Б.Коцур – начальник  віддділу соціального захисту населення, яка ознайомила 

присутніх з проектом рішення. 

СПІВДОПОВІДАВ: 

І.М.Мазур – голова комісії з питань гуманітарної політики, про підтримку проекту 

рішення профільною комісією. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 10/07-16 додається /. 
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Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

11. Про передачу в оренду легкового автомобіля марки (моделі) ГАЗ 3110, 2002 

року випуску, тип легковий седан - В, шасі (кузов, рама) № 31100020500323, колір – 

фіолетовий, реєстраційний номер АТ3920ВВ Бурштинської міської раді.               

ДОПОВІДАВ: 

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

ознайомила присутніх з проектом рішення. 

СПІВДОПОВІДАВ: 

А.С.Крижалка – секретар  комісії з питань бюджету та економічного розвитку, 

про підтримку проекту рішення профільною комісією. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 11/07-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                      «за»               -  21 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  1 

  СЛУХАЛИ: 

12. Про затвердження   Положення про  громадські слухання   в м. Бурштин та с. 

Вигівка . ДОПОВІДАВ: 

Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування і архітектури, яка ознайомила 

присутніх з проектом рішення. 

СПІВДОПОВІДАВ: 

Л.І.Горват - голова комісії з питань законності та етики, про підтримку проекту 

рішення профільною комісією із пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 12/07-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»   -  одноголосно                        

СЛУХАЛИ: 

13. Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок під 

майном  на території Бурштинської міської ради .  

ДОПОВІДАВ: 
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В.Д.Данилюк - начальник юридичного відділу, який ознайомив присутніх з 

проектом рішення,перспективою дії   Положення та пропозиціями постійних 

комісій,депутатів.  

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик  – депутат міської ради,про дію даного Положення,вніс пропозиції: 

п.2.5   « в розмірі від 5% ,але не більше 20% »; 

п.2.5 Вилучити речення «Вартість проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки не може бути більшою ніж авансовий внесок покупця такої ділянки.»; 

п.2.8  Вилучити речення «Всі витрати за нотаріальне оформлення договору 

купівлі -продажу покладаються на Покупця.» 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про доцільність внесення нижньої межі у 5%.  

СПІВДОПОВІДАВ: 

І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології, який ознайомив з 

пропозиціями комісії та запропонував підтримати пропозиції депутатів. 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про направлення даного питання на 

довивчення. 

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 13/07 – 16  прийняти  за основу. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»               -  21 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  1 

 

ВИРІШИЛИ: п.2.5  « в розмірі від 5% ,але не більше 20% ». 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  12 

              «проти»        -  2  

                                 «утрим.»       -  8 

Рішення депутатами не прийняте, оскільки не набрало відповідної кількості 

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

ВИРІШИЛИ: п.2.8 Вилучити речення «Всі витрати за нотаріальне оформлення 

договору купівлі - продажу покладаються на Покупця.» 
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Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  2 

              «проти»        -  8  

                                 «утрим.»       -  12 

Рішення депутатами не прийняте, оскільки не набрало відповідної кількості 

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

ВИРІШИЛИ: п.2.5 Вилучити речення «Вартість проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки не може бути більшою ніж авансовий внесок покупця такої 

ділянки.» 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  14 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  8 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  №13/07-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  19 

         «проти»        -  0  

                            «утрим.»       -  3 

СЛУХАЛИ: 

14. Про надання попереднього погодження на продаж земельної ділянки  ПП  

Л.Р.Токарчук.  

ДОПОВІДАВ: 

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

поданими документами  та  проектом рішення. 

СПІВДОПОВІДАВ: 

І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології, про підтримку 

проекту рішення профільною комісією. 

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 14/07 – 16  прийняти  за основу. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»               -  15 

              «проти»        -  2  

                                 «утрим.»       -  5 
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ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук –  секретар міської ради,з пропозицією п.2 викласти в редакції 

«Доручити виконавчому комітету Бурштинської міської ради провести експертно – 

грошову оцінку земельної ділянки ». 

ВИРІШИЛИ: п.2 викласти в редакції «Доручити виконавчому комітету 

Бурштинської міської ради провести експертно – грошову оцінку земельної ділянки ». 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»               -  16 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  6 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 14/07-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  17 

         «проти»        -  0  

                            «утрим.»       -  5 

  Примітка.Депутати міської ради М.В.Шкарпович, А.І.Федорняк  відсутні в 

залі засідань. 

СЛУХАЛИ: 

15. Про розгляд заяв ПП Паньківа В.Г. , ТзОВ «ВАД» в особі директора Вереги 

С.М., щодо зменшення коефіцієнтів, що перевищують розмір орендної плати над 

земельним податком в залежності від функціонального використання земельних ділянок 

та їх місце знаходження на території міської ради.  

ДОПОВІДАВ: 

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

поданими документами та  проектом рішення. 

СПІВДОПОВІДАВ: 

І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології, про підтримку 

проекту рішення профільною комісією. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 15/07-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 
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                            «за»               -  18 

         «проти»        -  0  

                            «утрим.»       -  1 

СЛУХАЛИ: 

16. Про продовження (поновлення) терміну договору  оренди земельної ділянки    

ПП Дубовому І.О.  

ДОПОВІДАВ: 

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

поданими документами та  проектом рішення. 

СПІВДОПОВІДАВ: 

І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології, про підтримку 

проекту рішення профільною комісією. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 16/07-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  17 

         «проти»        -  0  

                            «утрим.»       -  2 

  Примітка.Депутати міської ради М.В.Шкарпович, А.І.Федорняк  присутні в 

залі засідань. 

СЛУХАЛИ: 

17. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з 

передачею  у власність.  

ДОПОВІДАВ: 

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

поданими документами та  проектом рішення. 

СПІВДОПОВІДАВ: 

І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології, про підтримку 

проекту рішення профільною комісією. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 17/07-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  20 

         «проти»        -  0  
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                            «утрим.»       -  1 

СЛУХАЛИ: 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд з передачею у приватну власність. 

 

ДОПОВІДАВ: 

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

поданими документами та  проектом рішення. 

СПІВДОПОВІДАВ: 

І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології, про підтримку 

проекту рішення профільною комісією. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 18/07-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  20 

         «проти»        -  0  

                            «утрим.»       -  1 

СЛУХАЛИ: 

19. Про поставлення на чергу під будівництво індивідуального житла та авто 

гаражів. 

 

ДОПОВІДАВ: 

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

поданими документами та  проектом рішення. 

СПІВДОПОВІДАВ: 

І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології, про підтримку 

проекту рішення профільною комісією. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 19/07-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  21 

         «проти»        -  0  

                            «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 
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20. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі згідно спадщини за законом  на право 

на земельну частку пай гр. Полозяк Б.І. с. Вигівка.   

 

ДОПОВІДАВ: 

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

поданими документами та  проектом рішення. 

СПІВДОПОВІДАВ: 

І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології, про підтримку 

проекту рішення профільною комісією. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 20/07-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  21 

         «проти»        -  0  

                            «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

21. Про надання дозволу ТзОВ «Наталі» на складання  проекту відведення 

земельної ділянки на умовах оренди.  

 

ДОПОВІДАВ: 

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

поданими документами та  проектом рішення. 

СПІВДОПОВІДАВ: 

І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології, про підтримку 

проекту рішення профільною комісією. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 21/07-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  19 

         «проти»        -  0  

                            «утрим.»       - 2 

 

 

СЛУХАЛИ: 
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22. Про звернення ПП Русиняка В.I. щодо  виділення земельної ділянки для 

створення додаткового ринку «Центральний» в м. Бурштин по вул. Калуська.  

ДОПОВІДАВ: 

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

поданими документами та  проектом рішення. 

СПІВДОПОВІДАВ: 

І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології, про підтримку 

проекту рішення профільною комісією. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, про правомірність даного рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 22/07-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  21 

         «проти»        -  0  

                            «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

23. Про надання  дозволу на виготовлення технічної документації ТДВ «Івано-

Франківське ОПАС» щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на 

місцевості в м. Бурштин по вул. С.Бандери 87. 

ДОПОВІДАВ: 

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

поданими документами та  проектом рішення. 

СПІВДОПОВІДАВ: 

І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології, про підтримку 

проекту рішення профільною комісією. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 23/07-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  20 

         «проти»        -  0  

                            «утрим.»       -  1 

 

СЛУХАЛИ: 
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24. Про поставлення на чергу для  отримання земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства. 

ДОПОВІДАВ: 

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

поданими документами та  проектом рішення. 

СПІВДОПОВІДАВ: 

І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології, про підтримку 

проекту рішення профільною комісією. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 24/07-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  21 

         «проти»        -  0  

                            «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

25. Про затвердження проекту  землеустрою  щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки з «для ведення особистого селянського господарства» на «для  

комерційного використання (для будівництва та обслуговування станції технічного 

обслуговування, мийки)» по вул. С.Бандери м. Бурштин.  

ДОПОВІДАВ: 

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

поданими документами та  проектом рішення. 

СПІВДОПОВІДАВ: 

І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології, про підтримку 

проекту рішення профільною комісією. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Д.Данилюк- начальник юридичного відділу,про правомірність даного рішення. 

ВИРІШИЛИ: проект   № 92/ додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  6 

         «проти»        -  7  

                            «утрим.»       -  8 

Рішення депутатами не прийняте, оскільки не набрало відповідної кількості 

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

СЛУХАЛИ: 
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26. 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 з 

поданими документами та  проектом рішення. 

СПІВДОПОВІДАВ: 

І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології, про підтримку 

проекту рішення профільною комісією. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 25/07-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  21 

         «проти»        -  0  

                            «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

27. Про розгляд заяви гр.Марусячин О.О. щодо передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення в урочищах «Краки», «Під Краки», «Біла Глина»  в 

м. Бурштин в оренду для ведення фермерського господарства. 

ДОПОВІДАВ: 

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

поданими документами та  проектом рішення. 

СПІВДОПОВІДАВ: 

І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології, про підтримку 

проекту рішення профільною комісією. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 26/07-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  21 

         «проти»        -  0  

                                  «утрим.»       -  0   

СЛУХАЛИ: 

28.1 Про виконання рішення міської ради   № 26.01/06-16 від 28.01.2016 «Про 

депутатський запит  І.В.Прокопіва ». 
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ДОПОВІДАВ: 

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

депутатський запит. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про залишення даного запиту на контролі. 

СЛУХАЛИ: 

28.2 Про виконання рішення міської ради   № 26.02/06-16 від 28.01.2016 «Про 

депутатський запит  І.В.Прокопіва ». 

ДОПОВІДАВ: 

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

депутатський запит та   проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 27.01/07-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  21 

         «проти»        -  0  

                            «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

28.3 Про виконання рішення міської ради № 04.05/05-16 від 14.01.2016 «Про 

депутатський запит  О.Т.Драбчука ». 

ДОПОВІДАВ: 

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

депутатський запит та   проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 27.02/07-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  21 

         «проти»        -  0  

                            «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

28.4Про виконання рішення міської ради   № 26.03/06-  16 від 28.01.2016 «Про 

депутатський запит  В.В.Бублінського ». 
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ДОПОВІДАВ: 

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

депутатський запит та   проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 27.03/07-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  21 

         «проти»        -  0  

                            «утрим.»       -  0 

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

СЛУХАЛИ: 

29.1 Про депутатський запит І.О.Дулика . 

 ДОПОВІДАВ: 

І.О.Дулик –  депутат міської ради, який ознайомив з депутатським запитом 

(додається).         

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 28.01/07-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  20 

         «проти»        -  0  

                            «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

29.2 Про депутатський запит І.В.Прокопіва. 

 ДОПОВІДАВ: 

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

(додається).   ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 28.02/07-16 

додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  20 

         «проти»        -  0  

                            «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

29.3 Про депутатський запит І.В.Прокопіва. 
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 ДОПОВІДАВ: 

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

(додається).   ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 28.03/07-16 

додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  20 

         «проти»        -  0  

                            «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

29.4 Про депутатський запит Р.В.Дидика. 

ДОПОВІДАВ: 

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

(додається).   ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 28.04/07-16 

додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  20 

         «проти»        -  0  

                                  «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

30.Різне.        

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура –  міський голова, про підсумки роботи , про ситуацію в місті та країні 

, про інвестиційний клімат, про зустрічі із можливими інвесторами, про індустріальний 

парк, про фінансування Бурштинського ТЕК, про  реконструкцію фонтану,про сплату 

екологічних коштів Бурштинської ТЕС,  про об’єднану територіальну громаду з центром у 

місті Бурштин , про зустрічі із жителями міста Бурштин та села Вигівка,  про прямий ефір. 

А.І.Федорняк – депутат міської ради,про відсутність прапора міста в сесійній залі. 

О.Кохан – приватний підприємець,про незаконний продаж землі ПП 

О.С.Марусячиним, про  ініціативу звернутися в прокуратуру по даному питанню. 

І.О.Дулик – депутат міської ради,про написання колективної заяви громадянами 

по даному питанню. 
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Л.І.Горват – депутат міської ради,про законність звернення яке зроблене в усній 

формі. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про спроби попередньої каденції 

припинити незаконний продаж землі, запропонував для висвітлення інформації про 

незаконний продаж землі ПП О.С.Марусячиним  задіяти ЗМІ та інтернетресурс. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про вилучення зелених насаджень (кущів) 

вздовж доріг по вулицях Романа Шухевича, Василя Стуса, Січових стрільців, які 

обмежують видимість для водіїв при виїзді із дворів. 

Р.О.Джура –  міський голова, про ремонт калуської дороги. 

 

 

 

Міський  голова                                                   Роксолана Джура 


