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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

 десятої сесії міської ради сьомого скликання 

Від  22 квітня 2016 року. м. Бурштин 

Початок:10:00 

Закінчення:17:10 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       22 депутати міської ради /список додається /. 

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

Відсутні на сесії  – 4 депутати міської ради (Р. В. Дидик, І. З. Карвацький,                                  

В. В. Котів,  А. С. Крижалка).  

ВИСТУПИЛИ: 

Р. О. Джура – міський голова, про  створення в Бурштинській міській раді 

депутатської фракції Політичної партії «Радикальної партії Олега Ляшка»                                                

( І. Л. Івасюк, М. Г. Тимошик). 

СЛУХАЛИ:  Про надання права виступу директору  Бурштинського торговельно- 

економічного коледжу Київського національного торговельно - економічного 

університету А. Козаку. 

ВИРІШИЛИ: надання права виступу директору  Бурштинського торговельно -    

економічного коледжу Київського національного торговельно - економічного 

університету А. Козаку. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  23 

             «проти»         -  0  

                                «утрим.»        -  0  

ВИСТУПИЛИ: 

А. Козак - директор  Бурштинського торговельно-економічного коледжу 

Київського національного торговельно-економічного університету,  який ознайомив із  

зверненням трудового колективу до Бурштинського міського голови та депутатів міської 

ради(текст звернення додається).  

СЛУХАЛИ:  Про порядок  денний  десятої   сесії  Бурштинської міської ради сьомого 

скликання.  

ДОПОВІДАВ: 

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

дев’ятої   позачергової  сесії  Бурштнської міської ради сьомого скликання:  

1. Про затвердження складу громадської ради  при Бурштинській міській раді (проект 

№ 103). 

       Доповідач:  
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І. Ю. Максимова – голова правління  ГО «Центр права і протидії корупції ». 

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

схвалення Програми соціальної підтримки сімей військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів, які брали або беруть участь в Антитерористичній операції 

в східних областях України (проект № 159).  

Доповідач: 

С. Б. Коцур - начальник відділу соціального захисту населення. 

3. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м. Бурштина та 

с. Вигівка на 2016 р.(проект № 131). 

4. Про внесення змін до Програми соціально-економічного  розвитку м. Бурштина та 

с. Вигівка на 2016р.(проект № 168). 

Доповідач:  

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

5. Про внесення змін в п.1.5. розділу І Положення про відділ культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради – Загальні положення                 

(проект № 100). 

6. Про внесення змін в п.1 розділу 2 Регламенту Центру надання  

адміністративних послуг Бурштинської міської ради затвердженого рішенням сесії 

міської ради №9.1/47-14 від 28 січня 2014 року (проект № 108).    

7. Про внесення змін в п.10 Положення про Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської міської ради Затвердженого рішенням сесії міської ради №10\50-15 

від 26 січня 2015 року (проект № 109). 

8. Про затвердження (впорядкування) штатного розпису відділу освіти і науки  

Бурштинської міської ради (проект № 124). 

9. Про введення в структуру та штатний розпис міської ради посади головного 

спеціаліста з міжнародної співпраці та інвестиційної діяльності (проект № 170). 

10. Про внесення змін в структуру та штатний розпис відділу соціального захисту 

населення міської ради (проект № 171). 

 Доповідач: 

 В. Д. Данилюк - начальник юридичного відділу. 

11. Про передачу на баланс  Галицького  УЕГГ ПАТ «Івано-Франківськгаз» 

газопроводу по вул. Сонячна – Івасюка м. Бурштин (проект № 153). 

12. Про безоплатну передачу на баланс Бурштинської міської ради робочих проектів 

по енергомоніторингу (проект № 156). 

13. Про безоплатну передачу основних засобів та інших необоротних  матеріальних 

активів СК карате-до «Воїн» (проект № 162). 

14. Про безоплатну передачу від АМЕР м. Бурштина основних засобів                      

(проект № 163). 

15. Про прийняття у власність територіальної громади м. Бурштин та с. Вигівка 

транспортних засобів (проект № 167). 

      Доповідач: 

  В. Р. Гулик – перший заступник міського голови.                              

16. Про затвердження міської програми підтримки діяльності міської організації 

Товариства Червоного Хреста України на 2016 рік (проект № 132). 

17. Про Програму фінансової підтримки  державного пожежно-рятувального поста   

(м. Бурштин) 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС в 
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Івано-Франківській області (м. Галич) для забезпечення пожежної безпеки              

м. Бурштин та с. Вигівка на 2016 рік (проект № 134). 

18. Про затвердження комплексної програми профілактики злочинності на 2016 - 2018 

роки (проект № 164).                                  

19. Про затвердження Програми  підтримки Громадської організації  учасників АТО на 

2016 рік ( проект № 190). 

Доповідач: 

 Н. Ю. Кицела – заступник міського голови 

20. Про фінансово-господарську діяльність КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня» за 2015 рік (проект № 114). 

Доповідач:  

С. М. Сопільняк – головний лікар                                                  

21. Про затвердження нової редакції Положення  про відділ ведення Державного 

реєстру виборців Бурштинської міської ради ( проект № 189). 

Доповідач:  

М. М. Коцур – начальник відділу ведення Державного реєстру виборців.  

22. Про затвердження Концепції  індустріального парку «Бурштин» (проект № 169). 

Доповідач:  

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

23. Про надання дозволу на розробку проекту ДПТ (детального плану території) 

в м. Бурштин для будівництва і обслуговування індивідуальних жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (проект № 119). 

Доповідач:  

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

24. Про затвердження Положення «Про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна територіальної 

громади м. Бурштин та с. Вигівка» (проект № 125). 

25. Про затвердження складу конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення незалежної  оцінки комунального майна територіальної 

громади м. Бурштин та с. Вигівка (проект № 126). 

26. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають 

приватизації шляхом аукціону в 2016 році будівлю станції каналізаційної насосної 

№3 по вул. Шухевича, 15А (проект № 104). 

27.  Визнання рішення міської ради від 08.04.2015 року № 19/53-15 «Про виділення 

приміщення в м. Бурштин, вул. С. Стрільців, 15 для розташування музею 

Берегиня»» таким, що втратило чинність (проект № 166). 

Доповідач:  

В. Р. Гулик – перший заступник міського голови.                                                  

28. Про виконання міського бюджету за 2015 рік (проект № 107). 

Доповідач:  

О. І. Петровська - начальник фінансового відділу. 

29. Про виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

м. Бурштина  та с. Вигівка на 2015 рік (проект № 122). 
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Доповідач: 

 М. С. Назар – начальник відділу економіки та промисловості. 

30. Про виконання Плану природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2015 рік 

(проект № 112). 

Доповідач:  

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

31. Про фінансово-господарську діяльність КП «Редакція газети « Бурштинський 

вісник»» за 2015 рік (проект № 113). 

Доповідач:  

В. В. Капусняк – головний редактор. 

32. Про фінансово-господарську діяльність КП «Капітальне будівництво Бурштинської 

міської ради» за 2015 рік (проект № 115). 

Доповідач: 

 М. Г. Тимошик – директор  

33. Про затвердження Положення про погоджувальну раду Бурштинської  міської ради 

(проект № 165). 

34. Про Єдиний день депутата та День депутата в міській раді ( проект № 172). 

Доповідач: / 

В. Д. Данилюк - начальник юридичного відділу. 

35. Про фінансово - господарську діяльність КП«Житловик» за 2015 рік              

(проект № 116). 

Доповідач:  

В. І. Марчук – директор КП «Житловик». 

36. Про внесення змін в абзац 5 пункту 2.1 розділу ІІ – «Предмет і мета діяльності, 

основні завдання та функції» Статуту КП «Житловик» (проект № 106). 

Доповідач:  

І. С. Лазоришин - начальник юридичного відділу КП «Житловик». 

37. Про затвердження складу комісії (робочої групи) по реформуванню КП 

«Житловик» (проект № 157). 

Доповідач:  

В. Д. Данилюк - начальник юридичного відділу. 

Земельні питання 

38. Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавця  проведення 

земельних торгів (аукціонів) з продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення  на умовах оренди  в м. Бурштин та              

с. Вигівка (проект № 135). 

39. Про внесення змін  в рішення міської ради від 30.10.2014р. № 20.13/46-14 « Про 

затвердження комісії по визначенню виконавця земельних торгів на конкурентних 

засадах» (проект № 136). 

40. Про  внесення змін в  рішення від 28.01.2016р. № 19/06-16 « Про затвердження  

витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних 

ділянок для продажу права оренди на земельних торгах (аукціоні) (проект № 137). 
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41. Про затвердження стартової плати за користування земельними ділянками, право 

оренди якої підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах)                      

м. Бурштин та с. Вигівка (проект № 138). 

42. Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення незалежної оцінки земельних ділянок комунальної 

власності  в м. Бурштин та с. Вигівка (проект № 139). 

43.  Про затвердження Положення про порядок надання земельних ділянок 

громадянам для будівництва  і обслуговування  житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (проект № 155). 

44. Про  розгляд рішення  № 11/I-2015 від 25 вересня 2015р. №58 «Про припинення 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції» Адміністративної 

колегії Івано-Франківського обласного територіального відділення 

Антимонопольний комітет України (проект № 152). 

45. Про внесення зміни в проект рішення № 28.6/52-15 від 05.03.2015р. «Про 

затвердження проектів щодо відведення земельних ділянок з передачею у 

власність» (проект № 144). 

46. Про розстрочення платежу при  купівлі  земельної ділянки ПП  Карпінської 

Світлани Зіновіївни (проект № 140). 

47. Про надання попереднього погодження на продаж земельної ділянки                            

ПП Лотоцькому А. М. в м. Бурштин (проект № 141). 

48. Про продаж  земельної ділянки  несільськогосподарського призначення 

приватному підприємцю Семенчук Галині Анатоліївні (проект № 146). 

49. Про розірвання договору оренди  земельної ділянки  гр. Шершакова В. М. по      

вул. Калуська 10 а в м. Бурштин (проект № 142). 

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

(проект № 143). 

51. Про продовження (поновлення) терміну договору  оренди земельних ділянок ПП 

Данилюк Л. Я.  по вул. Калуська, ПП Беган Л. С. по вул. С. Стрільців, 33 в, ПП 

Іваськів А. С. по вул. Калуська та по вул. В. Стуса м. Бурштин ( проект № 178). 

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

будівництво та обслуговування індивідуальних авто гаражів, особистого 

селянського господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд з передачею у власність (проект № 145). 

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

будівництво та обслуговування індивідуальних авто гаражів, особистого 

селянського господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд з передачею у власність ( проект № 179). 

54. 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 (проект № 147). 

55. 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 ( проект № 180). 

56. Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації щодо  встановлення  

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

обслуговування  жилих будинків, господарських будівель та споруд  (присадибних 

ділянок), ведення садівництва, будівництва індивідуальних авто гаражів       

(проект № 148). 

57. Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 
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обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок), ведення садівництва, будівництва індивідуальних авто гаражів                   

( проект № 183). 

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

особистого селянського господарства (проект № 149). 

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

особистого селянського господарства ( проект № 182). 

60. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з 

передачею  у власність (проект № 150). 

61. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з 

передачею  у власність ( проект № 184). 

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

(проект № 151). 

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

( проект № 181). 

64. Про розгляд заяви голови   фермерського господарства Марусячин О. С.                           

м. Бурштин (проект № 154). 

65. Про внесення зміни  в   рішення  №15.12/31-13 від 29.03.2013р.  «Про продаж 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення  ПП Карасьовій Галині 

Миколаївні м. Бурштин (проект № 160). 

66. Про розгляд заяви гр. Бронецького І. М. про розірвання договору оренди  земельної 

ділянки  по вул. Міцкевича, 53  та надання дозволу на виготовлення технічної 

документації по відновленню та встановленню меж земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку господарських будівель та 

споруд   по вул. Міцкевича , 53 А в м. Бурштин ( проект № 176). 

67. Про звернення ПП Русиняка В. Р. « Про надання в оренду земельної ділянки 

для створення міні-ринку з малих архітектурних форм » в м. Бурштин по             

вул. Калуська ( проект № 177). 

68. Про затвердження  ПП Павлишину С. Я. технічної документації  із землеустрою, 

щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки   для обслуговування 

торгового об’єкту в м. Бурштин по вул. Шухевича, 3б з передачею в оренду                     

( проект № 185). 

69. Про надання дозволу директору ТзОВ «Галичанка» Вербіцькому М. М. на 

складання проекту відведення земельної ділянки на умовах оренди ( проект № 186). 

70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

Релігійній громаді Івано-Франківської єпархії Української православної церкви 

Київського патріархату «Преображення Господнього» в  м. Бурштин по                

вул. В. Стуса з передачею  у постійне користування ( проект № 187). 

71. 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. гр. Савчак Р. Л., Галамага Л. Л. в м. Бурштин                   

( проект № 188). 

72. Про розгляд заяви гр. Галамаги О. О. «Про надання дозволу на складання проекту 

відведення земельної ділянки під  ведення особистого селянського господарства в 

урочище « Під краки» в м. Бурштин ( проект № 191). 

73. Про затвердження проекту  землеустрою  щодо зміни цільового призначення 

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

комерційного використання (для будівництва та обслуговування станції технічного 

обслуговування, мийки)» по вул. С. Бандери в м. Бурштин ( проект № 92). 

Доповідач: 

 О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу. 
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74. Відповіді на депутатські запити (І. О. Дулик). 

75. Депутатські запити. 

76. Різне. 

та запропонувала п.43 « Про затвердження Положення про порядок надання земельних 

ділянок громадянам для будівництва  і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» (проект № 155) зняти з 

порядку денного. 

ВИРІШИЛИ:   

            Затвердити  порядок  денний  десятої сесії  Бурштнської міської ради сьомого 

скликання:  

1. Про затвердження складу громадської ради  при Бурштинській міській раді (проект 

№ 103). 

       Доповідач:  

І. Ю. Максимова – голова правління  ГО «Центр права і протидії корупції ». 

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

схвалення Програми соціальної підтримки сімей військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів, які брали або беруть участь в Антитерористичній операції 

в східних областях України (проект № 159).    

Доповідач: 

 С. Б. Коцур - начальник відділу соціального захисту населення. 

3. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м. Бурштина та 

с. Вигівка на 2016 рік (проект № 131). 

4. Про внесення змін до Програми соціально-економічного  розвитку м. Бурштина та 

с. Вигівка на 2016 рік (проект № 168). 

Доповідач:  

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

5. Про внесення змін в п. 1.5. розділу І Положення про відділ культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради – Загальні положення (проект №100). 

6. Про внесення змін в п.1 розділу 2 Регламенту Центру надання  

адміністративних послугБурштинської міської ради затвердженого рішенням сесії 

міської ради №9.1/47-14 від 28 січня 2014 року (проект №108).    

7. Про внесення змін в п.10 Положення про Центр надання   адміністративних послуг 

Бурштинської міської ради затвердженого рішенням сесії міської ради №10\50-15 

від 26 січня 2015 року (проект № 109). 

8. Про затвердження (впорядкування) штатного розпису відділу освіти і науки  

Бурштинської міської ради (проект № 124). 

9. Про   введення в структуру та штатний розпис   міської ради посади головного 

спеціаліста з міжнародної співпраці та інвестиційної діяльності (проект № 170). 

10. Про   внесення змін в структуру та штатний розпис  відділу соціального захисту 

населення міської ради ( проект № 171). 

 Доповідач:  

 В. Д. Данилюк - начальник юридичного відділу. 

11. Про передачу на баланс  Галицького  УЕГГ ПАТ «Івано-Франківськгаз» 

газопроводу по вул. Сонячна – Івасюка в м. Бурштин (проект № 153). 
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12. Про безоплатну передачу на баланс Бурштинської міської ради робочих проектів 

по енергомоніторингу (проект № 156). 

13. Про безоплатну передачу основних засобів та інших необоротних  матеріальних 

активів СК карате-до «Воїн» (проект № 162). 

14. Про безоплатну передачу від АМЕР  м. Бурштина основних засобів                    

(проект № 163). 

15. Про прийняття у власність територіальної громади м. Бурштин та с. Вигівка 

транспортних засобів (проект № 167). 

Доповідач:  

В. Р. Гулик – перший заступник міського голови.                                

16. Про затвердження міської програми підтримки діяльності міської організації 

Товариства Червоного Хреста України на 2016 рік (проект № 132). 

17. Про Програму фінансової підтримки  державного пожежно-рятувального поста (м. 

Бурштин) 3-ї державної пожежно-рятувальної  частини Управління ДСНС в Івано-

Франківській області (м. Галич) для забезпечення пожежної безпеки м. Бурштин та 

с. Вигівка на 2016 рік (проект № 134). 

18. Про затвердження комплексної програми профілактики злочинності  на 2016 - 2018 

р.р. (проект № 164).                                   

19. Про затвердження Програми  підтримки Громадської організації  учасників АТО на 

2016 рік ( проект № 190). 

Доповідач: 

 Н. Ю. Кицела – заступник міського голови. 

20. Про фінансово-господарську діяльність КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня» за 2015 рік (проект № 114). 

Доповідач:  

С. М. Сопільняк – головний лікар.                                                  

21. Про затвердження нової редакції Положення  про відділ ведення Державного 

реєстру виборців Бурштинської міської ради ( проект № 189). 

Доповідач: 

 М. М. Коцур – начальник відділу ведення Державного реєстру виборців.  

22. Про затвердження Концепції  індустріального парку «Бурштин» (проект № 169). 

Доповідач:  

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

23. Про надання дозволу на розробку проекту ДПТ (детального плану території) 

в м. Бурштин для будівництва і обслуговування індивідуальних жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (проект № 119). 

Доповідач:  

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

24. Про затвердження Положення «Про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна територіальної 

громади м. Бурштин та с. Вигівка» (проект № 125). 

25. Про затвердження складу конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення незалежної  оцінки комунального майна територіальної 

громади м. Бурштин та с. Вигівка (проект № 126). 
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26. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають 

приватизації шляхом аукціону в 2016 році будівлю станції каналізаційної насосної 

№3 по вул. Шухевича, 15А (проект № 104).  

27. Визнання рішення міської ради від 08.04.2015 року № 19/53-15 «Про виділення 

приміщення в м. Бурштин, вул. С. Стрільців, 15 для розташування музею 

Берегиня»» таким, що втратило чинність (проект № 166). 

 

Доповідач:  

В. Р. Гулик – перший заступник міського голови.                                                  

28. Про виконання міського бюджету за 2015 рік.(проект № 107) 

Доповідач:  

О. І. Петровська –  начальник фінансового відділу. 

29. Про виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

м. Бурштина  та с. Вигівка на 2015 рік (проект № 122). 

Доповідач:  

М. С. Назар – начальник відділу економіки та промисловості. 

30. Про виконання Плану природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2015 рік 

(проект № 112). 

Доповідач:  

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

31. Про фінансово-господарську діяльність КП «Редакція газети « Бурштинський 

вісник»» за 2015 рік (проект № 113). 

Доповідач:  

В. В. Капусняк – головний редактор. 

32. Про фінансово - господарську діяльність КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради» за 2015 рік.(проект № 115) 

Доповідач:  

М. Г. Тимошик – директор.  

33. Про затвердження Положення про погоджувальну раду Бурштинської  міської ради 

            (проект № 165). 

34. Про Єдиний день депутата та День депутата в міській раді ( проект № 172). 

Доповідач:  

В. Д. Данилюк - начальник юридичного відділу. 

35. Про фінансово-господарську діяльність КП «Житловик» за 2015 рік             (проект 

№ 116). 

Доповідач:  

В. І. Марчук – директор КП «Житловик». 

36. Про внесення змін в абзац 5 пункту 2.1 розділу ІІ – «Предмет і мета діяльності, 

основні завдання та функції» Статуту КП «Житловик» (проект № 106). 
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Доповідач: 

 І. С. Лазоришин - начальник юридичного відділу КП «Житловик». 

37. Про затвердження складу комісії (робочої групи) по реформуванню КП 

«Житловик» (проект № 157). 

Доповідач: 

 В. Д. Данилюк - начальник юридичного відділу. 

Земельні питання 

38. Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавця  проведення 

земельних торгів (аукціонів) з продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення  на умовах оренди  в м. Бурштин та              

с. Вигівка (проект № 135). 

39. Про внесення змін  в рішення міської ради від 30.10.2014р. № 20.13/46-14 « Про 

затвердження комісії по визначенню виконавця земельних торгів на конкурентних 

засадах» (проект № 136). 

40. Про  внесення змін в рішення від 28.01.2016р. № 19/06-16 « Про затвердження  

витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних 

ділянок для продажу права оренди на земельних торгах (аукціоні) (проект № 137). 

41. Про затвердження стартової плати за користування земельними ділянками, право 

оренди якої підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах)             

м. Бурштин та с. Вигівка (проект № 138). 

42. Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення незалежної оцінки земельних ділянок комунальної 

власності  в м. Бурштин та с. Вигівка (проект № 139). 

43.  Про  розгляд рішення  № 11/I-2015 від 25 вересня 2015р.№58 «Про припинення 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції» Адміністративної 

колегії Івано-Франківського обласного територіального відділення 

Антимонопольний комітет України (проект № 152). 

44. Про внесення зміни в проект рішення №28.6/52-15 від 05.03.2015р. «Про 

затвердження проектів щодо відведення земельних ділянок з передачею у 

власність» (проект № 144). 

45. Про розстрочення платежу при  купівлі  земельної ділянки ПП  Карпінської 

Світлани Зіновіївни (проект № 140). 

46. Про надання попереднього погодження на продаж земельної ділянки                            

ПП Лотоцькому А. М. в м. Бурштин (проект № 141). 

47. Про продаж  земельної ділянки  несільськогосподарського призначення 

приватному підприємцю Семенчук Галині Анатоліївні (проект № 146). 

48. Про розірвання договору оренди  земельної ділянки  гр. Шершакова В. М. по      

вул. Калуська,10 а в м. Бурштин (проект № 142). 

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

(проект № 143). 

50. Про продовження (поновлення) терміну договору  оренди земельних ділянок ПП 

Данилюк Л. Я.  по вул. Калуська, ПП Беган Л. С. по вул. С. Стрільців, 33 в , ПП 

Іваськів А. С. по вул. Калуська та по вул. В. Стуса в м. Бурштин ( проект № 178). 

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

будівництво та обслуговування індивідуальних авто гаражів, особистого 

селянського господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд з передачею у власність (проект № 145). 

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

будівництво та обслуговування індивідуальних авто гаражів, особистого 
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селянського господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд з передачею у власність ( проект № 179). 

53. 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 (проект № 147). 

54. 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 ( проект № 180). 

55. Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації щодо  встановлення  

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

обслуговування  жилих будинків, господарських будівель та споруд  (присадибних 

ділянок), ведення садівництва, будівництва індивідуальних авто гаражів        

(проект № 148). 

56. Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації щодо  встановлення 

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

обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок), ведення садівництва, будівництва індивідуальних авто гаражів                   

( проект № 183). 

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

особистого селянського господарства (проект № 149). 

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

особистого селянського господарства ( проект № 182). 

59. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з 

передачею у власність (проект № 150). 

60. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з 

передачею  у власність ( проект № 184). 

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

(проект № 151). 

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

( проект № 181). 

63. Про розгляд заяви голови   фермерського господарства Марусячин О. С.                           

м. Бурштин (проект № 154). 

64. Про внесення зміни  в   рішення  №15.12/31-13 від 29.03.2013р.  «Про продаж 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення  ПП Карасьовій Галині 

Миколаївні в м. Бурштин (проект № 160).  

65. Про розгляд заяви гр. Бронецького І. М. про розірвання договору оренди  земельної 

ділянки  по вул. Міцкевича, 53  та надання дозволу на виготовлення технічної 

документації по відновленню та встановленню меж земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку господарських будівель та 

споруд   по вул. Міцкевича, 53 А в м. Бурштин ( проект № 176). 

66. Про звернення ПП Русиняка В. Р.  «Про надання в оренду земельної ділянки 

для створення міні-ринку з малих архітектурних форм» в м. Бурштин по                     

вул. Калуська ( проект № 177). 

67. Про затвердження  ПП Павлишину С. Я. технічної документації  із землеустрою, 

щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки   для обслуговування 

торгового об’єкту в м. Бурштин по вул. Шухевича, 3б з передачею в оренду                     

( проект № 185). 

68. Про надання дозволу директору ТзОВ «Галичанка» Вербіцькому М. М. на 

складання проекту відведення земельної ділянки на умовах оренди ( проект № 186). 
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69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

Релігійній громаді Івано-Франківської єпархії Української православної церкви 

Київського патріархату «Преображення Господнього» в м. Бурштин по                

вул. В. Стуса  з передачею  у постійне користування ( проект № 187). 

70. 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. гр. Савчак Р. Л., Галамага Л. Л. в м. Бурштин                     

( проект № 188). 

71. Про розгляд заяви гр. Галамаги О. О. «Про надання дозволу на складання проекту 

відведення земельної ділянки під  ведення особистого селянського господарства в 

урочище « Під краки» в м. Бурштин .( проект № 191) 

72. Про затвердження проекту  землеустрою  щодо зміни цільового призначення 

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

комерційного використання (для будівництва та обслуговування станції технічного 

обслуговування, мийки)» по вул. С. Бандери м. Бурштин ( проект № 92). 

Доповідач: 

 О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу. 

73. Відповіді на депутатські запити 

 73.1 Виконання рішення міської ради № 28.01/07-16 від 04.03.2016 р. «Про 

депутатський запит  І. О. Дулика». 

Доповідач: 

Б. Б. Рибчук – секретар міської ради. 

74. Депутатські запити (Л. Р. Івасюк, В. Л. Рик, В. В. Бублінський). 

75. Різне. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»               -  23 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

1. Про затвердження складу громадської ради  при Бурштинській міській раді (проект 

№ 103). 

ДОПОВІДАВ: 

І. Ю. Максимова – голова правління  ГО «Центр права і протидії корупції », член 

Громадської ради, про інститут Громадської ради, про персональний склад Громадської 

ради, про проект рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р. О. Джура – міський голова , про фаховість складу Громадської ради. 

І. М. Мазур – депутат міської ради, про співпрацю Громадської ради та влади.  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 01/10-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 
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                         «за»              -  23 

             «проти»        -  0  

                               «утрим.»        -  0  

СЛУХАЛИ: 

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

схвалення Програми соціальної підтримки сімей військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів, які брали або беруть участь в Антитерористичній операції в 

східних областях України (проект № 159).   

ДОПОВІДАВ: 

С. Б. Коцур - начальник відділу соціального захисту населення, яка ознайомила присутніх 

з  проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Л. І. Горват – депутат міської ради, про включення в п.1 « демобілізації». 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з поправкою в цілому / рішення  № 02/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  23 

              «проти»        -  0  

                                «утрим.»        -  0  

СЛУХАЛИ: 

3. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м. Бурштина та      

с. Вигівка на 2016 рік (проект № 131). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 03/10-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                          «за»              -  23 

             «проти»        -  0  

                               «утрим.»        -  0  

СЛУХАЛИ: 

4. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м. Бурштина та     

с. Вигівка на 2016 рік (проект № 168). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 04/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  23 
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              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

5. Про внесення змін в п. 1.5. розділу І Положення про відділ культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради – Загальні положення (проект № 100). 

ДОПОВІДАВ:  

В. Д . Данилюк - начальник юридичного відділу, який ознайомив з  проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 05/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  23 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

6. Про внесення змін в п.1 розділу 2 Регламенту Центру надання  

адміністративних послуг Бурштинської міської ради затвердженого рішенням сесії             

міської ради№9.1/47-14 від 28 січня 2014 року (проект № 108).   

ДОПОВІДАВ: 

 В. Д. Данилюк - начальник юридичного відділу, який ознайомив з  проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 06/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  23 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

7. Про внесення змін в п.10 Положення про Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської міської ради Затвердженого рішенням сесії міської ради №10\50-15 від 

26 січня 2015 року (проект № 109). 

ДОПОВІДАВ:  

В. Д. Данилюк - начальник юридичного відділу, який ознайомив з  проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення в цілому / рішення  № 07/10-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  23 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

8. Про затвердження (впорядкування) штатного розпису відділу освіти і науки  

        Бурштинської міської ради (проект № 124). 

ДОПОВІДАВ: 

  В. Д. Данилюк - начальник юридичного відділу, який ознайомив з  проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ:  
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К. М. Соронович  - посадова особа міської ради шостого скликання (секретар міської 

ради), про рішення Бурштинської міської ради  від 13.01.2015 р.  

№15/49-15  “Про затвердження штатів і нормативної чисельності працівників 

централізованої бухгалтерії відділу освіти і науки ” (інформація додається). 

 

М. С. Козар - посадова особа міської ради шостого скликання ( заступник міського 

голови), про рішення Бурштинської міської ради  від 13.01.2015 р. №15/49-15  “Про 

затвердження штатів і нормативної чисельності працівників централізованої бухгалтерії 

відділу освіти і науки ” (інформація додається). 

 

Б. Б. Рибчук – секретар міської ради, з пропозицією викласти п.1 проекту рішення в 

редакції: «Визнати дійсним рішення Бурштинської міської ради  від 13.01.2015 р.  

№15/49-15  “Про затвердження штатів і нормативної чисельності працівників 

централізованої бухгалтерії відділу освіти і науки ”, де зазначено штатний розпис 

централізованої бухгалтерії відділу освіти і науки в кількості 4 (чотири) штатні одиниці 

бухгалтерів». 

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 08/10 –16  прийняти  за основу. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  23 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

ВИРІШИЛИ:  Викласти п.1 в редакції: «Визнати дійсним рішення Бурштинської міської 

ради  від 13.01.2015 р. №15/49-15  “Про затвердження штатів і нормативної чисельності 

працівників централізованої бухгалтерії відділу освіти і науки ”, де зазначено штатний 

розпис централізованої бухгалтерії відділу освіти і науки в кількості 4 (чотири) штатні 

одиниці бухгалтерів».             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                   «за»               -  23 

                «проти»        -  0  

                                   «утрим.»       -  0  

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення   № 08/10 –16  додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                    «за»               -  23 

                 «проти»        -  0  

                                    «утрим.»       -  0  

 

СЛУХАЛИ: 

9. Про введення в структуру та штатний розпис міської ради посади головного 

спеціаліста з міжнародної співпраці та інвестиційної діяльності (проект № 170). 

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

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

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                          «за»              -  23 

              «проти»        -  0  

                                  «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

10. Про внесення змін в структуру та штатний розпис  відділу соціального захисту 

населення міської ради ( проект № 171). 

ДОПОВІДАВ: 

 В. Д. Данилюк - начальник юридичного відділу, який ознайомив з  проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Л. Р. Івасюк – депутат міської ради, з пропозицією ввести посаду інспектора з питань 

надання допомоги учасникам АТО  в штат міської ради. 

С. Б. Коцур - начальник відділу соціального захисту населення, про нараду в ОДА та 

пропозицією  ввести посаду інспектора з питань надання допомоги учасникам АТО   в 

штат міської ради. 

Р. О. Джура – міський голова, про підтримку проекту рішення та пропозицією розглянути 

питання введення посади інспектора з питань надання допомоги учасникам АТО в штат 

міської ради на черговій сесії. 

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

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  22 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  1  

СЛУХАЛИ: 

11. Про передачу на баланс  Галицького  УЕГГ ПАТ «Івано-Франківськгаз» газопроводу 

по вул. Сонячна – Івасюка м. Бурштин (проект № 153). 

ДОПОВІДАВ:  

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 11/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  23 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 
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12. Про безоплатну передачу на баланс Бурштинської міської ради робочих проектів 

по енергомоніторингу (проект № 156). 

ДОПОВІДАВ: 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 12/10-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  23 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про безоплатну передачу основних засобів та інших необоротних  матеріальних 

активів СК карате-до «Воїн» (проект № 162). 

ДОПОВІДАВ: 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 13/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  23 

             «проти»         -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

14. Про безоплатну передачу від АМЕР м. Бурштина основних засобів (проект № 163). 

ДОПОВІДАВ: 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 14/10-16 додається /.            

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  23 

             «проти»        -  0  

                               «утрим.»        -  0  

СЛУХАЛИ: 

15. Про прийняття у власність територіальної громади м. Бурштин та с. Вигівка 

транспортних засобів(проект № 167). 

ДОПОВІДАВ: 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 15/10-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  23 

             «проти»        -  0  

                               «утрим.»        -  0  
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СЛУХАЛИ: 

16. Про затвердження міської програми підтримки діяльності міської організації 

Товариства Червоного Хреста України на 2016 рік (проект № 132). 

ДОПОВІДАВ:  

Н. Ю. Кицела – заступник міського голови, яка ознайомила з  проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ:  

Я.М.Джигіта – заступник голови  обласної організації Товариства Червоного Хреста 

України (ООТЧХУ), про діяльність міської організації Товариства Червоного Хреста 

України та перспективу на майбутнє. 

В. Л. Рик – депутат міської ради, з пропозицією заслухати звіт  міської організації 

Товариства Червоного Хреста України. 

 І. М. Мазур – депутат міської ради, з пропозицією провести  «круглий стіл» на тему 

розширення діяльності міської організації Товариства Червоного Хреста України на 

території міської ради. 

В. Р. Гулик – заступник міського голови, про  діяльності міської організації Товариства 

Червоного Хреста України на території міської ради. 

А.С.Іваськів – депутат Івано-Франкіської обласної ради, про співпрацю приватних 

підприємців з міською організацією Товариства Червоного Хреста України. 

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

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  23 

             «проти»        -  0  

                               «утрим.»        -  0  

СЛУХАЛИ: 

17. Про Програму фінансової підтримки  державного пожежно-рятувального поста       

(м. Бурштин) 3-ї державної пожежно-рятувальної  частини Управління ДСНС в 

Івано-Франківській області (м. Галич) для забезпечення пожежної безпеки                 

м. Бурштин та с. Вигівка на 2016 рік (проект № 134). 

ДОПОВІДАВ:  

Н. Ю. Кицела – заступник міського голови, яка ознайомила з  проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 А. С. Іваськів – депутат Івано-Франківської обласної ради, про можливе використання 

екологічних коштів для закупівлі кисневих масок. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 17/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  23 

             «проти»         -  0  

                                «утрим.»        -  0  
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СЛУХАЛИ: 

18. Про затвердження комплексної програми профілактики злочинності  на 2016   -

2018р.р.(проект № 164).                                  

ДОПОВІДАВ:  

Н. Ю. Кицела – заступник міського голови, яка ознайомила з  проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 І. О. Дулик – депутат міської ради, з пропозицією заслухати звіт начальника  Галицького 

відділення поліції, доповнити Програму «про ігровий бізнес». 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 18/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  23 

             «проти»         -  0  

                               «утрим.»         -  0  

СЛУХАЛИ: 

19. Про затвердження Програми  підтримки Громадської організації  учасників АТО на 

2016 рік ( проект № 190).  

ДОПОВІДАВ:  

Н. Ю. Кицела – заступник міського голови, яка ознайомила з  проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 19/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  23 

             «проти»         -  0  

                                «утрим.»        -  0  

СЛУХАЛИ: 

20. Про фінансово-господарську діяльність КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня» за 2015 рік (проект № 114). 

ДОПОВІДАВ:  

С. М. Сопільняк – головний лікар, який ознайомив із звітом  про фінансово-господарську 

діяльність КО «Бурштинська центральна міська лікарня» за 2015 рік та  проектом 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ:  

Р. О. Джура – міський голова, про фінансування Бурштинської центральної  міської 

лікарні з пропозицією за рахунок міського бюджету, про недопущення скорочення ліжко-

місць. 

А. С. Іваськів – депутат Івано-Франківської обласної ради, про необхідність розробки 

Програми розвитку охорони здоров’я на 2016- 2020 роки із визначенням конкретних 

завдань та термінів їх виконання.  

Л. Р. Івасюк – депутат міської ради, про відношення працівників Бурштинської 

центральної  міської лікарні до пацієнтів. 
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І. Я. Дашевич – депутат міської ради, про інформування громадськості щодо діяльності 

Бурштинської центральної  міської лікарні. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 20/10-16 додається /.            

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  22 

             «проти»        -  0  

                               «утрим.»        -  0  

СЛУХАЛИ: 

21. Про затвердження нової редакції Положення  про відділ ведення Державного реєстру 

виборців Бурштинської міської ради ( проект № 189). 

ДОПОВІДАВ:  

М. М. Коцур – начальник відділу ведення Державного реєстру виборців, який ознайомив з  

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 21/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  21 

             «проти»         -  0  

                                «утрим.»        -  0  

СЛУХАЛИ: 

22. Про затвердження Концепції  індустріального парку «Бурштин» (проект № 169). 

ДОПОВІДАВ: 

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

Концепцією  індустріального парку «Бурштин»  та  проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 22/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  22 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

23. Про надання дозволу на розробку проекту ДПТ (детального плану території) 

в м. Бурштин для будівництва і обслуговування індивідуальних жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (проект № 119). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 23/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  22 

             «проти»        -  0  
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                                  «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

24. Про затвердження Положення «Про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна територіальної 

громади м. Бурштин та с. Вигівка» (проект № 125). 

ДОПОВІДАВ: 

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

ВИРІШИЛИ:Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 24/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  22 

              «проти»        -  0  

                                «утрим.»        -  0  

СЛУХАЛИ: 

25. Про затвердження складу конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

для проведення незалежної  оцінки комунального майна територіальної громади      

м. Бурштин та с. Вигівка (проект № 126). 

ДОПОВІДАВ: 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 25/10-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  22 

             «проти»         -  0  

                               «утрим.»         -  0  

СЛУХАЛИ: 

26. Про внесення в перелік об`єктів комунальної власності, що підлягають приватизації 

шляхом аукціону в 2016 році будівлі станції каналізаційної насосної №3 по            

вул. Шухевича,15А (проект № 104). 

ДОПОВІДАВ:  

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 26/10-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  22 

              «проти»        -  0  

                                «утрим.»        -  0  

СЛУХАЛИ: 

27. Визнання рішення міської ради від 08.04.2015 року № 19/53-15 «Про виділення 

приміщення в м. Бурштин, вул. С. Стрільців, 15 для розташування музею Берегиня»» 

таким, що втратило чинність (проект № 166). 

ДОПОВІДАВ:  

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 27/10-16 додається /.              
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Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  22 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

28. Про виконання міського бюджету за 2015 рік (проект № 107). 

ДОПОВІДАВ:  

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 28/10-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  22 

             «проти»        -  0  

                               «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

29. Про виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

м. Бурштина  та с. Вигівка на 2015 рік (проект № 122). 

ДОПОВІДАВ:  

М. С. Назар – начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила з  проектом 

рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 29/10-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  23 

             «проти»        -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

30. Про виконання Плану природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2015 рік 

(проект № 112). 

ДОПОВІДАВ: 

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

виконанням Плану природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2015 рік та  

проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 І. О. Дулик – депутат міської ради, про кошти за втрату земель сільськогосподарського 

призначення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 30/10-16 додається /.          

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  23 

             «проти»        -  0  
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                               «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

31. Про фінансово-господарську діяльність КП «Редакція газети « Бурштинський 

вісник»» за 2015 рік (проект № 113). 

ДОПОВІДАВ: 

 В. В. Капусняк – головний редактор, який ознайомив із звітом  про фінансово-

господарську діяльність КП «Редакція газети « Бурштинський вісник»» за 2015 рік  та  

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 31/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  23 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

Примітка. Депутат М.Г.Тимошик відмовилася брати участь у голосуванні. 

СЛУХАЛИ: 

32. Про фінансово-господарську діяльність КП «Капітальне будівництво Бурштинської 

міської ради» за 2015 рік (проект № 115). 

ДОПОВІДАВ:  

М. Г. Тимошик – директор, яка ознайомила із звітом  про фінансово- господарську 

діяльність КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» за 2015 рік та 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 32/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  22 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

Примітка. Депутат М. Г. Тимошик відмовилася брати участь у голосуванні. 

СЛУХАЛИ: 

33. Про затвердження Положення про погоджувальну раду Бурштинської  міської ради 

        (проект № 165). 

ДОПОВІДАВ:  

В. Д. Данилюк - начальник юридичного відділу, який ознайомив з  проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 33/10-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  22 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

34. Про Єдиний день депутата та День депутата в міській раді ( проект № 172). 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 34/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  21 

             «проти»        -  1  

                                «утрим.»       -  1  

СЛУХАЛИ: 

35. Про фінансово-господарську діяльність КП«Житловик» за 2015 рік (проект № 116). 

ДОПОВІДАВ:  

В. І. Марчук – директор КП «Житловик», який ознайомив із звітом  про фінансово-

господарську діяльність КП «Житловик» за 2015 рік та  проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Л. Р. Івасюк – депутат міської ради, про санітарну чистку скверів міста. 

В. Є. Василик – депутат міської ради, про втрати в тепломережах, про заплановані втрати 

(методику розрахунку). 

І. С. Башук – головний економіст підприємства, про втрати в тепломережах, про 

заборгованість підприємства. 

Р. О. Джура – міський голова, про ініціативу міністерства енергетики та вугільної 

промисловості проведення аудиту по приватизованих теплових електростанціях, про 

зростання втрат в тепломережах у 2015 році,  про звернення до народного депутата 

України на   проведення  аудиту щодо встановлення тарифів на теплову енергію, про 

можливість передачі тепломереж у власність ДТЕК Бурштинська ТЕС. 

В. Є. Василик – депутат міської ради, про збитковість  дільниці з ремонту житла та 

надання платних послуг. 

В. Л. Рик – депутат міської ради, про зони відповідальності, на яких відбуваються втрати в 

тепломережах. 

Л. І. Горват – депутат міської ради, про вжиті заходи щодо зменшення втрат у 

тепломережах. 

І. М. Мазур – депутат міської ради, про терміни закінчення робіт по вул.Євгена 

Коновальця, 5; про звернення до мешканців навколишніх будинків про недопущення 

засмічення території ЗОШ № 3. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 35/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  23 

              «проти»        -  0  

                                «утрим.»        -  0  
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СЛУХАЛИ: 

36. Про внесення змін в абзац 5 пункту 2.1 розділу ІІ– «Предмет і мета діяльності, 

основні завдання та функції» Статуту КП «Житловик» (проект № 106). 

ДОПОВІДАВ:  

І. С. Лазоришин - начальник юридичного відділу КП «Житловик», який ознайомив з  

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 36/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  20 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  3  

СЛУХАЛИ: 

37. Про затвердження складу комісії (робочої групи) по реформуванню КП «Житловик» 

(проект № 157). 

ДОПОВІДАВ:  

В. Д. Данилюк - начальник юридичного відділу, який ознайомив з  проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 37/10-16 додається /.            

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  23 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

38. Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавця  проведення 

земельних торгів (аукціонів) з продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення  на умовах оренди  в м. Бурштин та                 

с. Вигівка (проект № 135). 

ДОПОВІДАВ: 

 О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 38/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  23 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

39. Про внесення змін  в рішення міської ради від 30.10.2014р. № 20.13/46-14 « Про 

затвердження комісії по визначенню виконавця земельних торгів на конкурентних 

засадах» (проект № 136). 

ДОПОВІДАВ: 

 О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 39/10-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  23 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

40. Про  внесення змін в  рішення від 28.01.2016р. № 19/06-16 « Про затвердження  

витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок 

для продажу права оренди на земельних торгах (аукціоні) (проект № 137). 

ДОПОВІДАВ:  

О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 40/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  22 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

41. Про затвердження стартової плати за користування земельними ділянками, право 

оренди якої підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах)                       

м.  Бурштин та с. Вигівка (проект № 138). 

ДОПОВІДАВ:  

О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 41/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  22 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

42. Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 

для проведення незалежної оцінки земельних ділянок комунальної власності  в        

м. Бурштин та с. Вигівка (проект № 139). 

ДОПОВІДАВ: 

 О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Ввести у склад конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності  для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, на яких 

розташовані об'єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності 

фізичних або юридичних осіб депутата міської ради І. О. Дулика. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 
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                                  «за»               -  21 

               «проти»        -  0  

                                  «утрим.»       -  1  

ВИРІШИЛИ: Ввести у склад конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності  для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, на яких 

розташовані об'єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності 

фізичних або юридичних осіб депутата міської ради Л. Р. Івасюк. 

  Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                  «за»              -  21 

               «проти»       -  0  

                                 «утрим.»       -  3 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 42/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  24 

             «проти»        -  0  

                               «утрим.»        -  1 

СЛУХАЛИ: 

43. Про  розгляд рішення  № 11/I-2015 від 25 вересня 2015р. №58 «Про припинення 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції» Адміністративної 

колегії Івано-Франківського обласного територіального відділення 

Антимонопольний комітет України (проект № 152). 

ДОПОВІДАВ:  

О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Т. М. Сенчина – депутат міської ради, про лист Антимонопольного комітету та 

пропозицією встановити значення коефіцієнта КОР в залежності від місця знаходження 

земельної ділянки 7 %. 

О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, про можливість 

встановлення коефіцієнта КОР 7 % та про сплату податку підприємцями. 

Т. М. Сенчина – депутат міської ради, про ведення підприємницької діяльності на 

території міста. 

В. В. Бублінський – депутат міської ради, про можливість вилучення земельних ділянок. 

В. Л. Рик – депутат міської ради, про причини несплати за оренду земельної ділянки та 

можливість вилучення земельних ділянок. 

І. О. Дулик – депутат міської ради, про роботу відділів виконавчого апарату по питанню 

сплати орендної плати за землю; про звернення підприємців з пропозицією встановити 
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значення коефіцієнта КОР в залежності від місця знаходження земельної ділянки 7 %;  

про величину оплати при різних значеннях коефіцієнта. 

Р. О. Джура – міський голова, про дохідну частину бюджету, про практику інших міст. 

І. З. Карвацький – депутат міської ради, з пропозицією розглянути дане питання при 

формуванні бюджету на 2017 рік. 

І. О. Дулик – депутат міської ради, про наявність земельних ділянок, за які не сплачується 

оренда. 

О. І. Петровська –  начальник фінансового відділу, не підтримала встановлення значення 

коефіцієнта КОР в залежності від місця знаходження земельної ділянки 7 % ( текст 

додається).   

Р. О. Джура – міський голова,  про використання коштів та виконання дохідної частини. 

Л. І. Горват – депутат міської ради, про встановлення  зваженого значення коефіцієнта 

КОР. 

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 43/10 –16  прийняти  за основу. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  24 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

ВИРІШИЛИ: Значення коефіцієнтів (КОР), що перевищують розмір орендної плати над 

земельним податком в залежності від функціонального використання земельної ділянки та 

її місцезнаходження на території міської ради. 

  №  Вид функціонального 

використання земельної ділянки 

Значення коефіцієнта КОР в 

залежності від місця знаходження 

земельної ділянки 

  В центрі 

населеного 

пункту 

    На периферії 

1. Промислове та інше 

використання  фізичні особи 

               7 %                 7 % 

2. Промислове та інше 

використання  юридичні особи 

               7 %                 7 % 

3. Незавершене будівництво у 

центральній частині міста на 

строк, що перевищує термін 

будівельних робіт, передбачений 

початковою технічною 

               7 %                 7 % 
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документацією 

 

 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                   «за»              -  14 

               «проти»        -  1  

                                  «утрим.»       -  10  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення   № 43/10 –16  додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                  «за»               -  16 

               «проти»        -  1  

                                  «утрим.»       -  7  

Примітка.Розпорядженням міського голови від 27.04.2016 № 120 « Про 

зупинення дії рішення Бурштинської міської ради VII скликання від 22.04.2016р. 

№43/10-16» дія рішення зупинена. 

СЛУХАЛИ: 

44. Про внесення зміни в проект рішення №28.6/52-15 від 05.03.2015 р. «Про 

затвердження проектів щодо відведення земельних ділянок з передачею у власність» 

(проект № 144). 

ДОПОВІДАВ:  

О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 44/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  25 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

45. Про розстрочення платежу при  купівлі  земельної ділянки ПП  Карпінської Світлани 

Зіновіївни (проект № 140). 

ДОПОВІДАВ:  

О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 45/10-16 додається /.            

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  21 

             «проти»         -  0  

                                «утрим.»        -  4  
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СЛУХАЛИ: 

46. Про надання попереднього погодження на продаж земельної ділянки                            

ПП Лотоцькому А. М. м. Бурштин (проект № 141). 

ДОПОВІДАВ:  

О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 46/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  25 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

47. Про продаж  земельної ділянки  несільськогосподарського призначення приватному 

підприємцю Семенчук Галині Анатоліївні (проект № 146). 

ДОПОВІДАВ: 

 О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 47/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  25 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

48. Про розірвання договору оренди  земельної ділянки  гр. Шершакова В. М. по вул. 

Калуська, 10 а в м. Бурштин (проект № 142). 

ДОПОВІДАВ:  

О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 48/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  25 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

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

(проект № 143). 

ДОПОВІДАВ:  

О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 49/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 
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                         «за»              -  21 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  2  

Примітка. Депутат І. О. Дулик відмовився брати участь у голосуванні. 

СЛУХАЛИ: 

50. Про продовження (поновлення) терміну договору  оренди земельних ділянок ПП 

Данилюк Л. Я.  по вул. Калуська, ПП Беган Л. С. по вул. С. Стрільців, 33 в , ПП 

Іваськів А. С. по вул. Калуська та по вул. В. Стуса в м. Бурштин ( проект № 178). 

ДОПОВІДАВ: О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка 

ознайомила з проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  №50/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  22 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

Примітка. Депутат Т. М. Сенчина відмовилася брати участь у голосуванні. 

СЛУХАЛИ: 

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

будівництво та обслуговування індивідуальних авто гаражів, особистого селянського 

господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд з передачею у власність (проект № 145). 

ДОПОВІДАВ: 

 О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  №51/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  23 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

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

будівництво та обслуговування індивідуальних авто гаражів, особистого селянського 

господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд з передачею у власність ( проект № 179). 

ДОПОВІДАВ:  

О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  №52/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  23 

             «проти»         -  0  
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                                «утрим.»        -  1  

СЛУХАЛИ: 

53. 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 (проект № 147). 

ДОПОВІДАВ:  

О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  №53/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  24 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

54. 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 ( проект № 180). 

ДОПОВІДАВ:  

О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  №54/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  24 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

55. Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації щодо  встановлення  

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

обслуговування  жилих будинків, господарських будівель та споруд  (присадибних 

ділянок), ведення садівництва, будівництва індивідуальних авто гаражів          

(проект № 148). 

ДОПОВІДАВ:  

О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  №55/10-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  24 

             «проти»         -  0  

                                «утрим.»        -  0  

СЛУХАЛИ: 
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56. Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації щодо  встановлення 

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

обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок), ведення садівництва, будівництва індивідуальних авто гаражів                      

( проект № 183). 

ДОПОВІДАВ:  

О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  №56/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                          «за»              -  24 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

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

особистого селянського господарства (проект № 149). 

ДОПОВІДАВ:  

О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  №57/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                          «за»              -  24 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

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

особистого селянського господарства ( проект № 182). 

ДОПОВІДАВ: 

 О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  №58/10-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  23 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

59. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з 

передачею  у власність (проект № 150). 

ДОПОВІДАВ:  

О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  №59/10-16 додається /.              
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Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                           «за»               -  23 

                «проти»        -  0  

                                   «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

60. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з 

передачею  у власність ( проект № 184). 

ДОПОВІДАВ: 

 О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 60/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  22 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

Примітка. Депутат М. Г. Тимошик відмовилася брати участь у голосуванні. 

СЛУХАЛИ: 

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

(проект № 151). 

ДОПОВІДАВ:  

О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 61/10-16 додається /.          

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  23 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

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

( проект № 181). 

ДОПОВІДАВ: 

 О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 62/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  23 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 
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63. Про розгляд заяви голови   фермерського господарства Марусячин О. С.                           

м. Бурштин (проект № 154). 

ДОПОВІДАВ:  

О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 63/10-16 додається /.          

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  20 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

64. Про внесення зміни  в   рішення  №15.12/31-13 від 29.03. 2013р.  «Про продаж 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення  ПП Карасьовій Галині 

Миколаївні в м. Бурштин (проект № 160). 

ДОПОВІДАВ:  

О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 64/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                          «за»              -  20 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  1  

СЛУХАЛИ: 

65. Про розгляд заяви гр. Бронецького І. М. про розірвання договору оренди  земельної 

ділянки  по вул. Міцкевича, 53  та надання дозволу на виготовлення технічної 

документації по відновленню та встановленню меж земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку господарських будівель та споруд   

по вул. Міцкевича, 53 А в м. Бурштин ( проект № 176). 

ДОПОВІДАВ: 

 О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: проект   № 176 / додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                             «за»               -  12 

          «проти»        -  0  

                             «утрим.»       -  10 

Рішення депутатами не прийняте, оскільки не набрало відповідної кількості 

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

СЛУХАЛИ: 

66. Про звернення ПП Русиняка В. Р. «Про надання в оренду земельної ділянки 

для створення міні-ринку з малих архітектурних форм» в м. Бурштин по                 

вул. Калуська ( проект № 177). 
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ДОПОВІДАВ:  

О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р. О. Джура – міський голова, про звернення  жителів та підприємців міста (додається). 

Л. Р. Івасюк – депутат міської ради, про ліквідацію стихійної торгівлі на прикладі міста 

Калуша. 

Т. М. Сенчина – депутат міської ради, про причетність підписантів до підприємницької 

діяльності. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 65/10-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                          «за»              -  20 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  2  

СЛУХАЛИ: 

67. Про затвердження  ПП Павлишину С. Я. технічної документації  із землеустрою, 

щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки   для обслуговування 

торгового об’єкту в м. Бурштин по вул. Шухевича, 3б з передачею в оренду                    

( проект № 185). 

ДОПОВІДАВ: 

 О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 66/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  22 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

68. Про надання дозволу директору ТзОВ «Галичанка» Вербіцькому М. М. на складання 

проекту відведення земельної ділянки на умовах оренди ( проект № 186). 

ДОПОВІДАВ:  

О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

В. Є. Василик  – депутат міської ради, про місце розташування об’єктів. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 67/10-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                           «за»              -  19 

               «проти»        -  0  

                                  «утрим.»       - 3  



 37 

СЛУХАЛИ: 

69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

Релігійній громаді Івано-Франківської єпархії Української православної церкви 

Київського патріархату «Преображення Господнього» в м. Бурштин по вул. В. Стуса  

з передачею  у постійне користування ( проект № 187). 

ДОПОВІДАВ:  

О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 68/10-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  22 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

70. 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. гр. Савчак Р. Л., Галамага Л. Л. в м. Бурштин                      

( проект № 188). 

ДОПОВІДАВ:  

О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 69/10-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                          «за»              -  22 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

71. Про розгляд заяви гр. Галамаги О. О. «Про надання дозволу на складання проекту 

відведення земельної ділянки під  ведення особистого селянського господарства в 

урочище « Під краки» в м. Бурштин ( проект № 191). 

ДОПОВІДАВ: 

 О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 70/10-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  22 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

72. Про затвердження проекту  землеустрою  щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки з «для ведення особистого селянського господарства» на «для  
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комерційного використання (для будівництва та обслуговування станції технічного 

обслуговування, мийки)» по вул. С. Бандери м. Бурштин ( проект № 92). 

ДОПОВІДАВ:  

О. І. Драгун - головний спеціаліст земельно-екологічного відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 71/10-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  21 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  1  

СЛУХАЛИ: 

     73. Виконання рішення міської ради № 28.01/07-16 від 04.03.2016  «Про депутатський 

запит  І. О. Дулика». 

ДОПОВІДАВ: 

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

депутатський запит та   проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 72/10-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                             «за»               -  22 

          «проти»        -  0  

                             «утрим.»       -  0 

74. Депутатські запити. 

ВИСТУПИЛИ: 

І. В. Прокопів –  депутат міської ради, про роботу служб виконавчого апарату при 

підготовці відповідей на депутатські запити.      

ДОПОВІДАВ:  

Л. Р. Івасюк –  депутат міської ради, про надання інформації щодо припинення роботи 

міської вбиральні. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 73.01/10 - 16 додається/. 

 Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  20 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

ВИСТУПИЛИ: 

І. М. Мазур –  депутат міської ради, про встановлення пішохідної доріжки в районі 

будинку № 5 по вул.Євгена Коновальця; про виділення коштів для придбання кисневих 
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масок для державного пожежно-рятувального поста (м. Бурштин) 3-ї державної 

пожежно-рятувальної  частини Управління ДСНС в Івано-Франківській області (м. 

Галич); про впорядкування території ЗОШ № 3. 

ДОПОВІДАВ:  

В. Л. Рик –  депутат міської ради, про надання інформації щодо сплати  податку за оренду 

землі. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 73.02/10 - 16 додається/. 

 Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  20 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

ВИСТУПИЛИ: 

М. В. Шкарпович –  депутат міської ради, про виділення коштів для придбання 

електрообладнання для будинку № 15  по вул. Василя Стуса. 

Т. Д. Попик –  депутат міської ради,  про вжиття заходів до мешканців будинку  №34  по 

вул. Степана Бандери, які займаються самогоноварінням. 

75. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р. О. Джура – міський голова, про звернення колективу Бурштинського торговельно - 

економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету; 

про діяльність навчальних закладів міста в 2016-2017 роках; про стабілізаційну дотацію з 

державного бюджету  для Бурштинського торговельно - економічного коледжу 

Київського національного торговельно-економічного університету; про подальшу 

співпрацю між адміністрацією Бурштинського торговельно - економічного коледжу 

Київського національного торговельно-економічного університету та міською владою. 

А. Р. Козак– директор Бурштинського торговельно - економічного коледжу Київського 

національного торговельно-економічного університету, про виконання Закону України « 

Про Державний бюджет України на 2016 рік»;  про стабілізаційну дотацію з державного 

бюджету; про рішення міської ради щодо перерозподілу коштів, які були передбачені для 

БТЕК; про рішення Погоджувальної ради щодо перерозподілу коштів, які були 

передбачені для БТЕК, про фінансування закладів професійно-технічної освіти у містах 

Калуш та Коломия; про надання гарантій Бурштинською міською радою щодо 

подальшого фінансування закладу.                                                                                   

 Р. О. Джура – міський голова, про виконання Закону України « Про Державний бюджет 

України на 2016 рік» Бурштинською міською радою щодо фінансування Бурштинського 

торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного 

університету; про виплату стипендій та грошового забезпечення дітей-сиріт.    
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 О. І. Петровська – начальник фінансового відділу, про стабілізаційну дотацію з 

державного бюджету  для Бурштинського торговельно-економічного коледжу Київського 

національного торговельно-економічного університету. 

В. Л. Рик –  депутат міської ради, про мотивацію перерозподілу коштів, які були 

передбачені для БТЕК. 

І. М. Мазур –  депутат міської ради, про нагнітання ситуації навколо цього питання. 

О. І. Петровська – начальник фінансового відділу, про неможливість надання гарантій 

щодо подальшого фінансування закладу; про використання спецфонду освітнього закладу; 

про передачу   Бурштинського торговельно-економічного коледжу Київського 

національного торговельно-економічного університету у комунальну власність міста. 

В. М. Вільчик – голова громадської організації воїнів АТО, про виділення приміщення. 

Ю. Є. Кухарський – приватний підприємець, про невиконання зобов’язань КП 

«Житловик» по будинку № 20 вул. Січових Стрільців ( заява додається). 

В. М. Борисов – представник ГО « Майдан», про діяльність організації та виділення 

приміщення для її потреб.         

 

 

 

Міський голова                                          Роксолана Джура 


