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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

 дев’ятої позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

Від  18 квітня 2016 року. м. Бурштин 

Початок:10:00 

Закінчення:14:30 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       24 депутати міської ради /список додається /. 

– представники політичних партій, громадських об’єднань, ЗМІ . 

Відсутні на сесії  – 2 депутати міської ради  ( В. В. Котів, Т. М. Сенчина). 

СЛУХАЛИ:  Про порядок  денний  дев’ятої позачергової  сесії  Бурштнської міської ради 

сьомого скликання.  

ДОПОВІДАВ: 

Р. О. Джура - міський голова, яка ознайомила з проектом порядку  денного  дев’ятої  

позачергової  сесії  Бурштинської міської ради сьомого скликання:  

1. Про внесення змін до міського бюджету 2016 р (проект № 101). 

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

2. Про внесення змін до міського бюджету 2016 р (проект № 161). 

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

3. Про внесення змін до рішення міської ради 02/05-16 від 14 січня 2016 року 

«Про внесення змін до рішення міської ради №04/04-15 від 24.12.2015 року «Про 

міський  бюджет на 2016 рік» (проект № 102). 

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

4. Про направлення  вільного залишку (проект № 123). 

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

5. Про направлення частини вільного залишку по спеціальному фонду (проект  

№ 110). 

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

6. Про затвердження розпоряджень про фінансування товарів, робіт та послуг 

Бурштинської міської ради (проект № 130). 

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

7. Про виділення коштів (проект № 117). 

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

8. Про виділення коштів (проект № 121).  

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

9. Про виділення матеріальної допомоги  вдовам загиблих учасників АТО з коштів 

місцевого бюджету (проект № 127). 
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                    Доповідач: О. І. Петровська –  начальник фінансового відділу. 

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2016 р. № 14/06-16 «Про 

фінансування міських цільових програм» (проект № 158). 

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

11. Про затвердження складу Громадської ради та Положення про Громадську раду 

при Бурштинській міській раді (проект № 103). 

                  Доповідач: І. Ю. Максимова –  голова правління  ГО «Центр права 

протидії корупції ». 

12. Відповіді на депутатські запити. 

13. Депутатські запити. 

14. Різне. 

 

   ВИРІШИЛИ:   

          Затвердити  порядок  денний  дев’ятої позачергової сесії Бурштинської міської 

ради сьомого скликання в цілому: 

1. Про внесення змін до міського бюджету 2016 р (проект № 101). 

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

2. Про внесення змін до міського бюджету 2016 р (проект № 161). 

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

3. Про внесення змін до рішення міської ради 02/05-16 від 14 січня 2016 року 

«Про внесення змін до рішення міської ради №04/04-15 від 24.12.2015 року «Про 

міський  бюджет на 2016 рік» (проект № 102). 

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

4. Про направлення  вільного залишку (проект № 123). 

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

5. Про направлення частини вільного залишку по спеціальному фонду (проект  

№ 110). 

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

6. Про затвердження розпоряджень про фінансування товарів, робіт та послуг 

Бурштинської міської ради (проект № 130). 

Доповідач: О. І. Петровська –  начальник фінансового відділ.у 

7. Про виділення коштів (проект № 117). 

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

8. Про виділення коштів (проект № 121). 

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

9. Про виділення матеріальної допомоги  вдовам загиблих учасників АТО з коштів 

місцевого бюджету (проект № 127). 

                    Доповідач: О. І. Петровська –  начальник фінансового відділу. 
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10. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2016 р. № 14/06-16 «Про 

фінансування міських цільових програм» (проект № 158). 

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

11. Про затвердження складу Громадської ради та Положення про Громадську раду 

при Бурштинській міській раді (проект № 103). 

                  Доповідач: В. Д. Данилюк –  начальник юридичного відділу. 

12. Відповіді на депутатські запити: 

 

12.1. Про виконання рішення міської ради № 04.4/05-16 від 14.01.2016 р. «Про 

депутатський запит К. М. Соронович». 

12.2. Про виконання рішення міської ради № 04.2/05-16 від 14.01.2016 р. «Про 

депутатський запит І. Я. Дашевича». 

12.3. Про виконання рішення міської ради № 28.04/07-16 від 04.03.2016 р. «Про 

депутатський запит Р. В. Дидика». 

12.4. Про виконання рішення міської ради № 05.01/08-16 від 04.03.2016 р. «Про 

депутатський запит В. Є. Василика». 

12.5. Про виконання рішення міської ради № 05.02 /08 – 16  від 04.03.2016 р. «Про 

депутатський запит депутатів  міської ради Л. І. Горвата, Л. Р. Івасюк». 

12.6. Про виконання рішення міської ради № 28.02 /07 – 16  від 04.03.2016 р. «Про 

депутатський запит І. В. Прокопіва». 

Доповідач: Б. Б. Рибчук –  секретар міської ради. 

13. Депутатські запити. 

14. Різне. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»               -  25 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

1.Про внесення змін до міського бюджету 2016 р. (проект № 101). 

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  № 01/09-16 додається/. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 
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                                  «за»               -  25 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення змін до міського бюджету 2016 р. (проект № 161). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 02/09 –16  прийняти  за основу. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  25 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

ВИСТУПИЛИ: 

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

пропозиціями комісії з питань бюджету та економічного розвитку: 

Доповнити п. 1. 

КФК 100203 «Благоустрій міст і сіл». 

КЕКВ 2240 « Оплата послуг (крім комунальних)  - 5000,0 грн. 
КФК 170703 «Видатки на проведення робіт,пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, 

ремонтом та утриманням автомобільних доріг». 

КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)» - +5000,0 грн. 

Доповнити п. 3. 

Врахувати в складі доходів міського бюджету стабілізаційну  дотацію з державного 

бюджету місцевим бюджетам по коду доходу 41020600 «Стабілізаційна дотація»  в сумі 

2537000,0 грн., та спрямувати її на видатки на професійно – технічну освіту:  

КВК 10 «Відділ освіти і науки»: 

КФК 070501 «Професійно – технічні заклади освіти». 

КЕКВ 2111  «Заробітна плата» - 1596044,0 грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 331774,0 грн. 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 85561,0 грн. 

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 48820,0 грн. 

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання» - 28901,0 грн. 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 60000,0 грн.  

КЕКВ 2720 «Стипендії» - 377200,0 грн. 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 8700,0 грн. . 

Зняти з КВК 10 «Відділ освіти і науки» - -1134765,92 грн.: 

КФК 070501 «Професійно – технічні заклади» - -1134765,92 грн. 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - - 238460,13 грн. 

КЕКВ  2120 «Нарахування на заробітну плату» - - 46767,74 грн. 

КЕКВ 2220 «Медикаменти» - - 4000,0 грн. 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - -27830,0 грн. 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 41120,0 грн. 

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - - 1500,0 грн. 

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - - 70800,0 грн. 
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КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання» - - 29117,42 грн. 

КЕКВ 2273 «Оплата  електроенергії» - - 49822,89 грн.  

КЕКВ 2720 «Стипендії» - - 620883,74 грн. 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - -3464,0 грн. 

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - - 1000,0 грн. 

КВК 15  «Відділ соціального захисту» - - 20158,0 грн.: 

КФК 091205 «Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку». 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - -158,0 грн. 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - - 20000,0 грн. 

Направити на: 

КВК  01 «Міська рада» - + 1007390,0 грн.: 

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування».  

КЕКВ 3110 «Придбання предметів довгострокового користування» - + 156747,0 грн. 

КФК 100203 «Благоустрій міст і сіл». 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - +335500,0 грн. 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - +276000,0 грн. 

КФК 170703 «Транспорт». 

КЕКВ 2240  «Оплата послуг (крім комунальних)» - + 105000,0 грн. 

КФК 250404 «Інші видатки».  

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - + 102000,0 грн. 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - + 12143,0 грн. 

КФК 080101 «Лікарні». 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - + 20000,0 грн. 

Здійснити передачу коштів з загального фонду до спеціального фонду  в сумі  432747,0 

грн. 

КВК 10 «Відділ освіти і науки» - + 127375,92 грн.: 

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування».  

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - + 11200,0 грн. 

КФК 070101 «Дошкільні заклади».  

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - + 30000,0 грн. 

КФК 070201 «Загальноосвітні навчальні заклади». 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - + 30000,0 грн. 

КЕКВ 2240_«Оплата послуг (крім комунальних)» - + 56175,92 грн. 

КВК 15  «Відділ соціального захисту» - 20158,0 грн.: 

КФК 090412 « Інші видатки на соціальний захист населення». 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) - +158,0 грн. 

КЕКВ 2730 « Інші виплати населенню» - +20000,0 грн. 
 І рекомендує прийняти його на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозиції комісії з питань бюджету та економічного розвитку.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  одноголосно 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 02/09-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

3. Про внесення змін до рішення міської ради 02/05-16 від 14 січня 2016 року 
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«Про внесення змін до рішення міської ради №04/04-15 від 24.12.2015 року «Про 

міський  бюджет на 2016 рік» (проект № 102). 

ДОПОВІДАВ: 

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

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

В. Є. Василик   –  депутат міської ради, про роз’яснення   п.2 та п.4 . 

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 03/09 –16  прийняти  за основу. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  25 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

ВИСТУПИЛИ: 

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

пропозиціями комісії з питань бюджету та економічного розвитку: 

1. Виключити абзац 2 пункту 5, а саме: ( кошти бюджету розвитку міського бюджету 

першочергово спрямовуються на погашення кредиторської заборгованості, яка склалася 

станом на 01.01.2016 року за виконані роботи у попередні роки (2015р.)). 

2. Пункт 4 доповнити:   

Інша субвенція районному бюджету 734 280,0 грн., з них на: 

- забезпечення повноцінного функціонування ЦСПРДД «Довір’я»-200 000,0 грн.; 

-  організацію професійного навчання у Бурштинському МВНК учнів міста Бурштина- 

504 280,0 грн.; 

-  придбання паливо – мастильних матеріалів для перевезення учнів із прилеглих сіл до 

навчальних закладів міста Бурштина – 30 000,0 грн.  

3. Пункт 8 доповнити  «в сумі 1 102 000,0 грн.» ( Затвердити в складі видатків міського 

бюджету кошти на реалізацію місцевих ( регіональних) програм згідно додатку №6 ). 

4. Виключити п.13., а саме ( затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких 

буде здійснюватися за рахунок  коштів екологічного податку згідно з додатком №6 до 

цього рішення). 

5. Пункт 11 доповнити абзацом 2. 

 Інші субвенції: 

з обласного бюджету — 102 200,0 грн., з них на: 

- додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА — 72 000,0 грн.; 

- поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та інвалідів війни — 5200,0 грн.; 

- пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи — 25 000,0 грн.; 

з районного бюджету в сумі 150 000,0  грн.; 

медична субвенція з районного бюджету Галицького району в сумі 1 000 000,0 грн., для 

медичного обслуговування Бурштинською міською лікарнею населення, що проживає в 

селах району, прилеглих до м. Бурштина. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозиції комісії з питань бюджету та економічного розвитку.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»               -  25 
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              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 03/09-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»               -  25 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

4. Про направлення  вільного залишку (проект № 123). 

ДОПОВІДАВ: 

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

рішення та пропозиціями комісії з питань бюджету та економічного розвитку: 

погоджує проект рішення № 123 «Про направлення вільного залишку» з наступними 

змінами: 

направити на поточний ремонт мереж та водовідведення Бурштинської центральної 

міської лікарні 18003,0 грн. та внести зміни до міського бюджету.  

КВК 01 « Міська рада». 

КФК 080101 « Лікарні». 

КЕКВ 2240 « Оплата послуг (крім комунальних) – 18003,0 грн.; 

направити частину вільного залишку на початок року по загальному  фонду міського 

бюджету на:  

- ремонт  коридору лабораторії та « ул. фінансування» рентген-кабінету Бурштинської 

центральної міської лікарні  103000,0грн. (в проекті рішення запропоновано 99500,0 грн.); 

- Програму підтримки діяльності міської організації Товариства Червоного Хреста 

України на 2016 рік – 5000,0 грн. 

- Програму фінансової підтримки державного пожежно-рятувального поста  

(м. Бурштин) 3-ї ДПРЧ УДСНС Івано-Франківської області для забезпечення пожежної 

безпеки м. Бурштин та с. Вигівка на 2016 рік – 20000,0  грн. 

- Програму профілактики злочинності на 2016 –2018 р. р. – 40000,0 грн., в т.ч. 

(національна поліція  – 20000,0  грн.; СБУ – 20000,0  грн.); 

-  заміну водопроводу Коростовичі – свердловина №3 – 41,0  грн.; 

-  ремонт покрівлі по вулиці  О. Басараб, 5 + 9000,0 грн.; 

-  виготовлення технічної інвентаризації по комунальних об’єктах міста – 5396,0  грн.; 

-  відзначення 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи – 20000,0  грн., 

і внести наступні зміни до міського бюджету на 2016 рік: 

КВК 01 «Міська рада».  

КФК 080101 «Лікарні».  

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»-103000,0  грн.  

КФК 250404 «Інші видатки». 

КЕКВ  2210 «Предмети та матеріали» - 5 000,0 грн. 

КФК 100203 «Благоустрій міст і сіл». 

КЕКВ 2240«Оплата послуг(крім комунальних)» – 55396,11 грн. 

КВК 24 «Культура і мистецтво». 

КФК 110103 «Заходи». 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 20 000,0 грн. 

КВК 75 «Фінансовий відділ». 

КЕКВ  2620  «Поточні трансферти» - 60 000,0 грн. 
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П.2 залишити  без змін. 

 

СПІВДОПОВІДАВ: 

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

підтримати проект рішення з пропозиціями  комісії. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б. Б. Рибчук   –  секретар  міської ради, з пропозицією: ремонт покрівлі по вулиці  

 О. Басараб, 5 фінансувати  при умові  ул. фінансування мешканцями будинку. 
ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 04/09 –16  прийняти  за основу. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  25 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозиції комісії з питань бюджету та економічного розвитку.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  одноголосно 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозиції депутат Б. Б. Рибчука.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  одноголосно 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 04/09-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

5. Про направлення частини вільного залишку по спеціальному фонду (проект № 110). 

ДОПОВІДАВ: 

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

рішення та пропозиціями комісії з питань бюджету та економічного розвитку. 

Внести зміни в  п.1 КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» додати 13000,0 грн., 

(згідно депутатського звернення депутата міської ради  Рика В. Л. від 28.03.2016 р.)  і 

направити ці кошти на заходи від підтоплення і затоплення  каналізаційних колодязів по 

 ул.. В. Стуса,16 (І,ІІІ під’їзд), 18, 21 (І під’їзд). 

Комісія з питань бюджету та економічного розвитку вносить пропозицію внести 

відповідні  зміни до Плану природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2016 рік та 

затвердити їх на наступній сесії. 

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 05/09 –16  прийняти  за основу. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 
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                         «за»               -  25 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозиції комісії з питань бюджету та економічного розвитку.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»               -  25 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 05/09-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»               -  25 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

6. Про затвердження розпоряджень про фінансування товарів, робіт та послуг 

Бурштинської міської ради (проект № 130). 

ДОПОВІДАВ: 

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

рішення та пропозиціями комісії з питань бюджету та економічного розвитку (комісія 

погодила проект рішення). 

ВИСТУПИЛИ: 

І. О. Дулик – депутат міської ради, про суми витрачених коштів. 

І. М. Терлецька – головний бухгалтер, яка ознайомила із видами робіт та послуг, товарами 

та витраченими сумами коштів. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 06/09 – 16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                  «за»              -  24 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  1  

СЛУХАЛИ: 

7. Про виділення коштів (проект № 117). 

ДОПОВІДАВ: 

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

рішення та пропозиціями комісії з питань бюджету та економічного розвитку: 

Видалити п.1. 

 ВИСТУПИЛИ: 
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А. С. Іваськів – депутат Івано-Франківської обласної  ради, про депутатський фонд. 

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 07/09 –16  прийняти  за основу. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  25 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозиції комісії з питань бюджету та економічного розвитку.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                  «за»               -  25 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

 

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

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                  «за»               -  25 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

8. Про виділення коштів (проект № 121). 

ДОПОВІДАВ: 

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

рішення та пропозиціями комісії з питань бюджету та економічного розвитку. 

 Виділити кошти на лікування : 

-  Губрій Василю Івановичу – 1000,0 грн.; 

-  Максимнюк Нелі Олександрівні – 500,0 грн.; 

-  Кіральгазі Ірині Богданівні – 1000,0 грн.; 

-  Попович Дарії Володимирівні – 500,0 грн.; 

-  Боєчко Галина Степанівна – 1000,0 грн. 

 ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 08/09 –16  прийняти  за основу. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  25 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозиції комісії з питань бюджету та економічного розвитку.             
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Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                  «за»              -  24 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  1 

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

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                  «за»              -  24 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  1  

СЛУХАЛИ: 

9. Про виділення матеріальної допомоги  вдовам загиблих учасників АТО з коштів 

місцевого бюджету (проект № 127). 

ДОПОВІДАВ: 

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

рішення та пропозиціями комісії з питань бюджету та економічного розвитку (комісія 

погодила проект рішення). 

ВИСТУПИЛИ: 

В. Л. Рик –  голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, про виділення 

коштів в межах кошторисних призначень. 

І. О. Дулик – депутат міської ради, про перерозподіл коштів. 

Р. О. Джура – міський голова, про прийняття рішення без змін. 

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

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                  «за»              -  24 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  1 

СЛУХАЛИ: 

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2016р.№ 14/06-16 «Про 

фінансування міських цільових програм» (проект № 158). 

ДОПОВІДАВ: 

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

рішення та пропозиціями комісії з питань бюджету та економічного розвитку (комісія 

погодила проект рішення). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 10/09 – 16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються). 

                                  «за»              -  25 

              «проти»        -  0  
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                                 «утрим.»       -  0  

 

СЛУХАЛИ: 

11. Про затвердження складу громадської ради та Положення про Громадську раду при 

Бурштинській міській раді (проект № 103). 

ВИСТУПИЛИ: 

І. З. Карвацький –  депутат міської ради, про розгляд питання. 

М. В. Шкарпович  –  депутат міської ради, про розгляд питання. 

Л. Р. Івасюк – депутат міської ради, про перенесення даного питання на наступну сесію, 

запросити всіх членів громадської ради. 

Р. С. Іванюк  –  депутат міської ради, про розгляд питання. 

В. В. Бублінський –  депутат міської ради, про розгляд питання. 

Б. Б. Рибчук  –  депутат міської ради, про розгляд питання. 

Л. І. Горват  –  депутат міської ради, про розгляд питання. 

І. В. Прокопів  –  депутат міської ради, про розгляд питання. 

В. В. Рик  –  депутат міської ради, про розгляд питання. 

А. С. Іваськів  –  депутат Івано-Франківської обласної ради, про розгляд питання. 

О. Шаган – представник громадської ради, про підготовку проекту  Положення про 

громадську раду при Бурштинській міській раді та  персонального складу. 

Р. О. Джура – міський голова, про персональний склад громадської ради, про розгляд 

питання . 

ДОПОВІДАВ: 

В. Д. Данилюк – начальник юридичного відділу, про хід підготовки проекту  

Положення про Громадську раду при Бурштинській міській раді та зауваженнями  до 

нього. 

ВИСТУПИЛИ: 

І. Я. Дашевич  –  депутат міської ради, про відсутність зведеного проекту Положення. 

Л. І. Горват – депутат міської ради, про взяття за основу проект Положення про 

Громадську раду при Бурштинській міській раді розробленого ініціативною групою. 

М. В. Шкарпович – депутат міської ради, про підготовку проекту  Положення про 

Громадську раду при Бурштинській міській раді. 

ВИРІШИЛИ: Взяти до обговорення проект Положення про Громадську раду при 

Бурштинській міській раді  розробленого ініціативною групою.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються). 

                                  «за»               -  20 

              «проти»        -  0  
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                                 «утрим.»       -  5  

 

ВИСТУПИЛИ: 

А. С. Іваськів  –  депутат Івано-Франківської обласної ради, про діяльність громадської 

ради та відповідальність депутатів перед громадою. 

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

(додаються) та прийняти проект рішення  №11/09 –16 за основу. 

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  №11/09 –16  прийняти  за основу (додається). 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  25 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

ВИРІШИЛИ: Затвердити  склад громадської ради при Бурштинській міській раді в 

кількості не більше 21 особа.  

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  24 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

ВИСТУПИЛИ: 

І. З. Карвацький –  депутат міської ради, з пропозицією п.2 і п.3 проекту рішення поміняти 

місцями. 

ВИРІШИЛИ: поміняти місцями п.2 і п.3 проекту рішення .  

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  14 

              «проти»        -  1  

                                 «утрим.»       -  10  

СЛУХАЛИ: 

Про  Положення про Громадську раду при Бурштинській міській раді . 

ВИСТУПИЛИ: 

Л. І. Горват  –  депутат міської ради, про обговорення проекту Положення про Громадську 

раду при Бурштинській міській раді розробленого ініціативною групою та опрацьований 

аналіз зауважень. 

ДОПОВІДАВ: 

В. Д. Данилюк –  начальник юридичного відділу, про проект  Положення про Громадську 

раду при Бурштинській міській раді розробленого ініціативною групою та зауваженнями  

до нього: 



 14 

1.Пункт 1.1. викласти в редакції: 

 «Громадська рада при Бурштинській міській раді (надалі – Громадська рада) є тимчасово 

діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом». 

ВИРІШИЛИ: 

 Пункт 1.1. Громадська рада при Бурштинській міській раді (надалі – Громадська рада) є 

тимчасово діючим колегіальним консультативно – дорадчим органом.  

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  22 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  2 

2. У пункті 2.1 :  

- Замість «- підготовка та подання проектів рішень для розгляду на сесії міської ради 

»  редакція  « - надає пропозиції до проектів рішень для розгляду  на сесії міської ради». 

ВИРІШИЛИ: У пункті 2.1 : «- надає пропозиції до проектів рішень для розгляду  на сесії 

міської ради». 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  23 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  2 

- Замість « - попередній розгляд та підготовка висновків і рекомендацій щодо 

проектів рішень сесії ради та виконавчого комітету, зокрема програм соціально-

економічного розвитку та проекту бюджету міста» редакція  « попередньо розглядає 

питання віднесені до компетенції міської ради, що мають важливе значення для громади». 

ВИСТУПИЛИ: 

І. Я. Дашевич  –  депутат міської ради, з пропозицією п.2.1 залишити без змін. 

ВИРІШИЛИ: п.2.1 залишити без змін. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  4 

              «проти»        -  7  

                                 «утрим.»       -  14 

Пропозиція депутатами не підтримана, оскільки не набрала відповідної 

кількості голосів від загального складу ради. Загальний склад ради 26 депутатів.  
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ВИРІШИЛИ: У пункті 2.1: « - попередньо розглядає питання віднесені до компетенції 

міської ради , що мають важливе значення для громади». 

 Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  19 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  5 

 

3.У пункті 2.2 : 

вилучити: 

- попередньо розглядає питання внесені до порядку денного сесії міської ради та 

засідання виконавчого комітету; 

- подає проекти рішень на найближчі сесію міської ради та засідання виконавчого 

комітету згідно ЗУ «Про доступ до публічної інформації»; 

- подає висновки та рекомендації щодо проектів рішень сесії ради і виконавчого 

комітету; 

-  може заслуховувати головних розпорядників коштів виконавчого комітету міської 

щодо виконання міських цільових програм; 

  викласти в редакції :  

-  попередньо на своєму засіданні розглядає та готує свої висновки та рекомендації 

щодо проекту бюджету міста, проекту рішення щодо внесення змін у бюджет міста та 

проекти програм соціально-економічного, гуманітарного і культурного  розвитку; 

- розробляє та подає міській раді та її органам пропозиції щодо організації 

консультацій з громадськістю;  

-  подає міській раді та її органам обов'язкові для розгляду пропозиції; 

-  проводить відповідно до законодавства громадську експертизу (в т. Ч. Громадську 

антикорупційну експертизу) проектів нормативно-правових актів міської ради; 

- здійснює громадський контроль за врахуванням міською радою та її органами 

пропозицій та зауважень громадськості, а також за дотриманням ними нормативно-

правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції, забезпечення участі 

громадськості у вирішенні питань місцевого значення; 

- збирає, узагальнює і подає міській раді та її органам інформацію про пропозиції 

громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;  

- організовує громадські обговорення актуальних питань життя територіальної 

громади міста; 

-  готує та оприлюднює щорічні звіти про свою діяльність. 



 16 

ВИРІШИЛИ: Пункт 2.2 викласти в редакції :  

- попередньо на своєму засіданні розглядає та готує свої висновки та рекомендації 

щодо проекту бюджету міста, проекту рішення щодо внесення змін у бюджет міста та 

проекти програм соціально-економічного, гуманітарного і культурного  розвитку; 

- розробляє та подає міській раді та її органам пропозиції щодо організації 

консультацій з громадськістю;  

- подає міській раді та її органам обов'язкові для розгляду пропозиції; 

- проводить відповідно до законодавства громадську експертизу (в т. Ч. Громадську 

антикорупційну експертизу) проектів нормативно-правових актів міської ради; 

- здійснює громадський контроль за врахуванням міською радою та її органами 

пропозицій і зауважень громадськості, а також за дотриманням ними нормативно-

правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції, забезпечення участі 

громадськості у вирішенні питань місцевого значення; 

- збирає, узагальнює і подає міській раді та її органам інформацію про пропозиції 

громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;  

- організовує громадські обговорення актуальних питань життя територіальної 

громади міста; 

- готує та оприлюднює щорічні звіти про свою діяльність. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  21 

              «проти»        -  1  

                                 «утрим.»       -  3 

ВИСТУПИЛИ: 

І. М. Мазур  –  депутат міської ради, з пропозицією у  п.2.4  вилучити : 

«- безперешкодно входити до приміщень міської ради та її органів, бути прийнятими 

їх посадовими особами». 

ВИРІШИЛИ: у  п.2.4  вилучити : 

«- безперешкодно входити до приміщень міської ради та її органів, бути прийнятими 

їх посадовими особами». 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  20 

              «проти»        -  3  

                                 «утрим.»       -  2 

4.У пункті 3.1 : 
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вилучити: 

«Кількісний та персональний склад Громадської ради не може складати менше ніж 9 

членів та не більше ніж 21 член та обирається строком на 1 рік»;  

  викласти в редакції :  

           «Кількісний та персональний склад Громадської  ради  визначається  установчими 

зборами  та  не  може  становити  більше як 35 осіб та обирається строком на 1 рік» .  

ВИРІШИЛИ: пункт 3.1 викласти в редакції :  

            «Кількісний та персональний склад Громадської  ради  визначається  установчими 

зборами  та  не  може  становити  більше як 35 осіб та обирається строком на 1 рік». 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  20 

              «проти»        -  1  

                                 «утрим.»       -  4 

5.Пункт 3.3 викласти в редакції: 

 «Приймати участь в установчих зборах та бути обраними до Громадської ради можуть 

представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та 

їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів 

масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, що легалізовані 

відповідно до законодавства України та діють на території міста, крім осередків 

політичних партій (далі – інститутів громадянського суспільства, ІГС) ». 

ВИРІШИЛИ:  

Пункт 3.3 викласти в редакції: 

 «Приймати участь в установчих зборах та бути обраними до Громадської ради можуть 

представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та 

їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів 

масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, що легалізовані 

відповідно до законодавства України та діють на території міста, крім осередків 

політичних партій (далі – інститутів громадянського суспільства, ІГС) ». 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  4 

              «проти»        -  10  

                                 «утрим.»       -  10 

Пропозиція депутатами не підтримана, оскільки не набрала відповідної 

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

У пункті 3.11 : 
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вилучити: 

«Повноваження складу Громадської ради починаються після опублікування 

протоколу установчих зборів та закінчуються після оприлюднення протоколу про обрання 

нового складу Громадської ради». 

ВИРІШИЛИ: У пункті 3.11 вилучити: 

«Повноваження складу Громадської ради починаються після опублікування 

протоколу установчих зборів та закінчуються після оприлюднення протоколу про обрання 

нового складу Громадської ради». 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  25 

              «проти»        -  0 . 

                                 «утрим.»       -  0 

6. Розділ 3 доповнити : 

3.15. У випадку, якщо кількісний склад громадської ради  зменшився на одну 

третину порівняно  із затвердженим установчими зборами, а список кандидатів, 

проголосованих на установчих зборах, вичерпаний, громадська рада скликає збори з 

обрання членів громадської ради замість вибулих та створює ініціативну групу для їх 

проведення. Такі збори проводяться в порядку, передбаченому для проведення установчих 

зборів. 

ВИРІШИЛИ: Розділ 3 доповнити : 

«3.15. У випадку, якщо кількісний склад громадської ради  зменшився на одну 

третину порівняно  із затвердженим установчими зборами, а список кандидатів, 

проголосованих на установчих зборах, вичерпаний, громадська рада скликає збори з 

обрання членів громадської ради замість вибулих та створює ініціативну групу для їх 

проведення. Такі збори проводяться в порядку, передбаченому для проведення установчих 

зборів». 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  23 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0 

7.У Розділі 6 : 

Пункт 6.2. викласти в редакції : «Рішення Громадської ради про внесення на сесію 

ради чи засідання виконавчого комітету пропозиції надсилаються міському голові».  

Пункт 6.3. викласти в редакції : «Рішення міської ради (її органу), прийняте за 

результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк 

після його прийняття доводиться до відома членів громадської ради та громадськості 

шляхом оприлюднення на веб-сайті міської ради або шляхом надання громадській раді 

копії рішення та в інший прийнятний для сторін спосіб. Надіслання громадській раді копії 
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рішення супроводжується інформацією про врахування пропозицій громадської ради 

або причини їх відхилення. 

До рішення Громадської ради обов’язково додається: 

1. Опис проблеми, яка вирішується, пропозиція. 

2. Витяг з протоколу засідання. 

Міський голова організовує вивчення пропозиції  відповідно до вимог Регламенту та 

розгляду на найближчу сесію ради чи засідання виконавчого комітету. 

У випадку, якщо проект рішення, внесений як місцева ініціатива є регуляторним 

актом, то поданню його на розгляд ради передує визначена законодавством процедура 

(відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері 

господарської діяльності»). 

«Рішення Громадської ради про затвердження висновків та рекомендацій до 

проектів рішень сесії ради чи виконавчого комітету надсилаються міському голові, 

секретарю міської ради, головам постійних депутатських комісій, головам депутатських 

груп та фракцій». 

Пункт 6.4. викласти в редакції: «Рішення міської ради (її органу), прийняте за 

результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк 

після його прийняття доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості 

шляхом оприлюднення на веб-сайті міської ради або шляхом надання громадській раді 

копії рішення, а також в інший прийнятний спосіб. Надіслання громадській раді копії  

рішення супроводжується інформацією про врахування пропозицій Громадської ради або 

причини їх відхилення». 

ВИРІШИЛИ: У Розділі 6 : 

Пункт 6.2. викласти в редакції : «Рішення Громадської ради про внесення на сесію 

ради чи засідання виконавчого комітету пропозицій надсилається міському голові».  

Пункт 6.3. викласти в редакції : «Рішення міської ради (її органу), прийняте за 

результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк 

після його прийняття доводиться до відома членів громадської ради та громадськості 

шляхом оприлюднення на веб-сайті міської ради або шляхом надання громадській раді 

копії рішення та в інший прийнятний для сторін спосіб. Надіслання громадській раді копії 

рішення супроводжується інформацією про врахування пропозицій громадської ради або 

причини їх відхилення. 

До рішення Громадської ради обов’язково додається: 

1. Опис проблеми яку вирішує пропозиція. 

2. Витяг з протоколу засідання. 

Міський голова організовує вивчення пропозиції  відповідно до вимог Регламенту до 

розгляду на найближчу сесію ради чи засідання виконавчого комітету. 

У випадку, якщо проект рішення, внесений як місцева ініціатива, є регуляторним 

актом, то поданню його на розгляд ради передує визначена законодавством процедура 
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(відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері 

господарської діяльності»). 

Рішення Громадської ради про затвердження висновків та рекомендацій до проектів 

рішень сесії ради чи виконавчого комітету надсилаються міському голові, секретарю 

міської ради, головам постійних депутатських комісій, головам депутатських груп та 

фракцій». 

Пункт 6.4. викласти в редакції : «Рішення міської ради (її органу), прийняте за 

результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк 

після його прийняття доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості 

шляхом оприлюднення на веб-сайті міської ради або шляхом надання громадській раді 

копії рішення та в інший прийнятний спосіб. Надіслання громадській раді копії  рішення 

супроводжується інформацією про врахування пропозицій Громадської ради або причини 

їх відхилення». 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  24 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0 

ВИРІШИЛИ: Затвердити  Положення про Громадську раду при Бурштинській міській 

раді. ( Положення додається). 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  25 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0 

ВИСТУПИЛИ: 

І. З. Карвацький –  депутат міської ради, про зняття з обговорення п.3 проекту рішення. 

Л. Р. Івасюк –  депутат міської ради, про голосування за склад громадської ради.  

І. О. Дулик – депутат міської ради, про можливість реєстрації  кандидатів у громадську 

раду,про підтримку п.3 проекту рішення. 

М. В. Шкарпович  –  депутат міської ради, про дотримання процедури реєстрації. 

Б. Б. Рибчук – секретар  міської ради, про реєстрацію кандидатів до складу громадської 

ради. 

СЛУХАЛИ: 

Затвердити персональний склад Громадської ради відповідно кількості 14 осіб. 

ДОПОВІДАВ: 

Р. О. Джура –  міський голова, про персональний склад Громадської ради : 
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1) Максимова І. Ю. – Голова правління громадської організації «Центр права та 

протидії корупції»; 

2) Дулик О. Б. – Уповноважений представник громадської організації «Галицька 

районна спілка підприємців»; 

3) Галуга Л. Б. – Уповноважений представник громадської організації «Галицька 

районна спілка ветеранів Афганістану»; 

4) Кец Н. І. – Член громадської організації «Товариство молодих інвалідів та їх 

батьків «Довір’я»»; 

5) Шаган О. В. – Член громадської організації «Жінки для майбутнього»; 

6) Король О. М. – Член громадської організації «ВОЛЯ!»; 

7) Горлатий Ю. Я. – Голова Бурштинського осередку ВМГО «Молодіжний 

Націоналістичний Конгрес»; 

8) Сіромаха І. С. – Член міської молодіжної громадської організації «Імпульс»; 

9) Вільчик В. М. – Голова громадської організації «Бурштинське міське об’єднання 

воїнів АТО»; 

10)  Бацала М. В. – Член координаційної ради громадської організації «Майдан-

Бурштин»; 

11) Гусак В. С. – Івано-Франківський обласний телеканал «РАІ»; 

12) Данилюк О. Г. – Член громадської організації «Відкритий інформаційний 

простір»; 

13) Шевчук А. І. – Уповноважений представник Агенції місцевого економічного 

розвитку м. Бурштина; 

14) Грицюк В. В. – Член Івано-Франківської обласної організації «Молода просвіта». 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити персональний склад Громадської ради відповідно в кількості 14 

осіб. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  8 

              «проти»        -  5  

                                 «утрим.»       -  12 

Пропозиція депутатами не підтримана, оскільки не набрала відповідної 

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

ВИСТУПИЛИ: 

І. О. Дулик  –  депутат міської ради, про підтримку складу Громадської ради. 

М. Г. Тимошик  –  депутат міської ради, про фаховість  представників Громадської ради. 

І. Я. Дашевич – депутат міської ради, про довіру до людей, яких делегували до 

Громадської ради. 

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження складу громадської ради та Положення про громадську раду при 

Бурштинській міській раді (в цілому). 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 
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                         «за»               -  25 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

12.1. Про виконання рішення міської ради № 04.4/05-16 від 14.01.2016 « Про депутатський 

запит К. М. Соронович». 

ДОПОВІДАВ: 

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

депутатський запит та   проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 12.1/09-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  24 

         «проти»        -  0  

                            «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

12.2. Про виконання рішення міської ради № 04.2/05-16 від 14.01.2016 «Про депутатський 

запит І. Я. Дашевича». 

ДОПОВІДАВ: 

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

депутатський запит та проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 12.2/09-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  24 

         «проти»        -  0  

                            «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

12.3. Про виконання рішення міської ради № 28.04/07-16 від 04.03.2016 р. «Про 

депутатський запит Р. В. Дидика». 

ДОПОВІДАВ: 

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

депутатський запит та   проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 12.3/09-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 
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                            «за»               -  24 

         «проти»        -  0  

                            «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

12.4. Про виконання рішення міської ради № 05.01/08-16 від 04.03.2016 р. «Про 

депутатський запит В. Є. Василика». 

ДОПОВІДАВ: 

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

депутатський запит. 

СЛУХАЛИ: 

12.5. Про виконання рішення міської ради № 05.02 /08 – 16  від 04.03.2016 р. «Про 

депутатський запит депутатів  міської ради Л. І. Горвата, Л. Р. Івасюк». 

ДОПОВІДАВ: 

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

депутатський запит та проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 12.4/09-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                            «за»               -  23 

         «проти»        -  0  

                            «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

12.6. Про виконання рішення міської ради № 28.02 /07 – 16  від 04.03.2016 « Про 

депутатський запит І. В. Прокопіва». 

ДОПОВІДАВ: 

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

депутатський запит. 

 СЛУХАЛИ: 

13. Депутатські запити. (Депутатських запитів не поступило). 

 

СЛУХАЛИ: 

14. Різне.  

    

 ВИСТУПИЛИ: 

Б. Б. Рибчук –  секретар міської ради, про організацію роботи постійних депутатських 

комісій. 
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 Р. О. Джура – міський голова, про силу влади, про погоджувальну раду, про роботу 

інших міських рад, про роботу юридичного відділу, про перспективу ОТГ, про страйк 

працівників БТЕК.     

І. Я. Дашевич –  депутат міської ради, про дорожні  роботи по вулиці Провулок Івана 

Франка, висловив пропозицію закупити для нього комп’ютер, про надання матеріалів сесії 

в паперовому варіанті. 

В. Л. Рик –  депутат міської ради, про підготовку матеріалів сесій та роботу постійних 

комісій. 

М. В. Шкарпович –  депутат міської ради, про депутатське звернення, на яке не одержано 

відповідь. 

Л. Р. Івасюк – депутат міської ради, про виконання депутатського звернення, про 

можливість відкриття  автобусного маршруту. 

 

 

 Міський голова                                                  Роксолана Джура 


