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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

чотирнадцятої сесії міської ради сьомого скликання 

Від  24 червня 2016 року. м. Бурштин 

 

Початок:10:45 

Закінчення:16:30 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       24 депутати міської ради /список додається /. 

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

Відсутні на сесії  – 2 депутати міської ради (Л.І.Горват, Л.І.Петровська).  

СЛУХАЛИ:  Про порядок  денний  чотирнадцятої сесії  Бурштинської міської 

ради сьомого скликання.  

ДОПОВІДАВ: 

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

чотирнадцятої   сесії  Бурштинської міської ради сьомого скликання:  

1. Про внесення змін  в рішення  міської ради  від 24.06.2015 року № 01/58-15  

«Про  добровільне об’єднання територіальних громад» .(проект № 252) 

Доповідач: Н.Ю.Кицела  -  заступник міського голови  

2. Про затвердження нової редакції Положення про присвоєння звання 

«Почесний громадянин міста Бурштин» .(проект № 240)  

Доповідач: Н.Ю.Кицела  -  заступник міського голови  

3. Про внесення змін до рішення від 28.01.2016р. №07/06-16 «Про 

затвердження  Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бурштинської 

міської ради на 2016 рік. (проект № 243) 

Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради  

4. Про  розгляд рішення Адміністративної колегії  Івано-Франківського 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 25 

вересня 2015р. №58 «Про припинення порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції». (проект № 229) 

Доповідач: В. М. Копаниця  - начальник земельно - екологічного відділу 
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5. Про встановлення місцевих податків і зборів на території м.Бурштин та 

села Вигівка. (проект № 230) 

Доповідач: О. І. Петровська - начальник фінансового відділу 

6. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

м.Бурштина та  с.Вигівка на 2016р.  (проект № 247) 

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

7. Про виділення коштів. (проект № 248) 

8. Про виділення коштів.(проект № 249) 

9. Про виділення коштів.(проект № 250) 

10. Про виділення коштів.(проект № 251) 

Доповідач: Н.Ю.Кицела  -  заступник міського голови 

11. Про дотримання Правил благоустрою на території міста Бурштин і села 

Вигівка,  

забезпечення чистоти та належного санітарного стану.(проект № 256) 

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

12. Про проект «Про затвердження в новій редакції  «Правила благоустрою та 

санітарного утримання територій міста Бурштин і села Вигівка»» .(проект № 257) 

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

13. Про внесення змін у рішення міської ради від 28.11.2014 р. № 9.2/47-14 «Про 

затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання 

адміністративних послуг Бурштинської міської ради». (проект № 244) 

Доповідач: В.О.Любінець  - керівник центру надання адміністративних послуг   

14. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з передачею  у власність. (проект № 231) 

15. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з передачею  у власність.(проект № 235) 

16. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з передачею  у власність.(проект № 228) 

17. Про поставлення на чергу для  будівництва і обслуговування жилого 

будинку , господарських будівель і споруд та будівництва  індивідуальних гаражів 

.(проект № 232) 

18. Про поставлення на чергу для  будівництва і обслуговування жилого 

будинку , господарських будівель і споруд та будівництва  індивідуальних гаражів. 

(проект № 242) 
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19. Про поставлення на чергу для  будівництва і обслуговування жилого 

будинку , господарських будівель і споруд та будівництва  індивідуальних гаражів. 

(проект № 226) 

20. Про поставлення на чергу для  будівництва і обслуговування жилого 

будинку , господарських будівель і споруд та будівництва  індивідуальних гаражів 

(проект № 254) 

21. Про надання дозволу на складання проектів відведення земельних ділянок з 

передачею у власність .(проект № 245) 

22. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки 

для ведення садівництва, з передачею у власність (проект № 255) 

23. 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 № 225) 

24. 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 № 233) 

25. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок 

для  будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) для будівництва індивідуальних гаражів ,ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність. (проект № 234) 

26. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок 

для  будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) для будівництва індивідуальних гаражів ,ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність.(проект № 227) 

27. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок 

для  будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) для будівництва індивідуальних гаражів ,ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність. (проект № 238) 

28. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок 

для  будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) для будівництва індивідуальних гаражів ,ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність. (проект № 239) 
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29. Про надання попереднього погодження на продаж земельних ділянок  ПП  

Янишівського А.В. по вул. С.Бандери,73 , вул. С.Бандери ,82 м. Бурштин. (проект № 237) 

30. Про  внесення зміни  п.1 рішення міської ради від 22.04.2016 р. № 67/06-16 

«Про  надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки на умовах 

оренди» .(проект № 236) 

31. Про відміну п.4 додатку №1 до рішення міської ради від 22.04.2016 р. № 

62/10-16 «Про  поставлення на чергу під будівництво індивідуального житла» (проект № 

253) 

32. Про надання згоди ПП Дулику І.О. на  передачу орендованої земельної 

ділянки  в суборенду по вул. Калуська б/н. (проект № 241) 

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

33. Відповіді на депутатські запити. 

34. Депутатські запити . 

35. Різне. 

ВИРІШИЛИ:   

            Затвердити  порядок  денний  чотирнадцятої сесії  Бурштнської 

міської ради сьомого скликання:  

1. Про внесення змін  в рішення  міської ради  від 24.06.2015 року № 01/58-15  

«Про  добровільне об’єднання територіальних громад» .(проект № 252) 

Доповідач: Н.Ю.Кицела  -  заступник міського голови  

2. Про затвердження нової редакції Положення про присвоєння звання 

«Почесний громадянин міста Бурштин» .(проект № 240)  

Доповідач: Н.Ю.Кицела  -  заступник міського голови  

3. Про внесення змін до рішення від 28.01.2016р. №07/06-16 «Про 

затвердження  Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бурштинської 

міської ради на 2016 рік. (проект № 243) 

Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради  

4. Про  розгляд рішення Адміністративної колегії  Івано-Франківського 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 25 

вересня 2015р. №58 «Про припинення порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції». (проект № 229) 

Доповідач: В. М. Копаниця  - начальник земельно - екологічного відділу 
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5. Про встановлення місцевих податків і зборів на території м.Бурштин та 

села Вигівка. (проект № 230) 

Доповідач: О. І. Петровська - начальник фінансового відділу 

6. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

м.Бурштина та  с.Вигівка на 2016р.  (проект № 247) 

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

7. Про виділення коштів. (проект № 248) 

8. Про виділення коштів.(проект № 249) 

9. Про виділення коштів.(проект № 250) 

10. Про виділення коштів.(проект № 251) 

Доповідач: Н.Ю.Кицела  -  заступник міського голови 

11. Про дотримання Правил благоустрою на території міста Бурштин і села 

Вигівка,  

забезпечення чистоти та належного санітарного стану.(проект № 256) 

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

12. Про проект «Про затвердження в новій редакції  «Правила благоустрою та 

санітарного утримання територій міста Бурштин і села Вигівка»» .(проект № 257) 

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

13. Про внесення змін у рішення міської ради від 28.11.2014 р. № 9.2/47-14 «Про 

затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання 

адміністративних послуг Бурштинської міської ради». (проект № 244) 

Доповідач: Б.Б.Рибчук  - секретар міської ради   

14. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з передачею  у власність. (проект № 231) 

15. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з передачею  у власність.(проект № 235) 

16. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з передачею  у власність.(проект № 228) 

17. Про поставлення на чергу для  будівництва і обслуговування жилого 

будинку , господарських будівель і споруд та будівництва  індивідуальних гаражів 

.(проект № 232) 

18. Про поставлення на чергу для  будівництва і обслуговування жилого 

будинку , господарських будівель і споруд та будівництва  індивідуальних гаражів. 

(проект № 242) 
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19. Про поставлення на чергу для  будівництва і обслуговування жилого 

будинку , господарських будівель і споруд та будівництва  індивідуальних гаражів. 

(проект № 226) 

20. Про поставлення на чергу для  будівництва і обслуговування жилого 

будинку , господарських будівель і споруд та будівництва  індивідуальних гаражів 

(проект № 254) 

21. Про надання дозволу на складання проектів відведення земельних ділянок з 

передачею у власність .(проект № 245) 

22. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки 

для ведення садівництва, з передачею у власність (проект № 255) 

23. 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 № 225) 

24. 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 № 233) 

25. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок 

для  будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) для будівництва індивідуальних гаражів ,ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність. (проект № 234) 

26. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок 

для  будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) для будівництва індивідуальних гаражів ,ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність.(проект № 227) 

27. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок 

для  будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) для будівництва індивідуальних гаражів ,ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність. (проект № 238) 

28. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок 

для  будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) для будівництва індивідуальних гаражів ,ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність. (проект № 239) 
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29. Про надання попереднього погодження на продаж земельних ділянок  ПП  

Янишівського А.В. по вул. С.Бандери,73 , вул. С.Бандери ,82 м. Бурштин. (проект № 237) 

30. Про  внесення зміни  п.1 рішення міської ради від 22.04.2016 р. № 67/06-16 

«Про  надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки на умовах 

оренди» .(проект № 236) 

31. Про відміну п.4 додатку №1 до рішення міської ради від 22.04.2016 р. № 

62/10-16 «Про  поставлення на чергу під будівництво індивідуального житла» (проект № 

253) 

32. Про надання згоди ПП Дулику І.О. на  передачу орендованої земельної 

ділянки  в суборенду по вул. Калуська б/н. (проект № 241) 

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

33. Відповіді на депутатські запити. 

33.1. Про виконання рішення міської ради №32.02 /12 – 16 від 31.05.2016 «Про 

депутатський запит В.Л.Рика,Т.Д.Попика,В.Є.Василика» 

33.2.Про виконання рішення міської ради №03.02 /11 – 16 від 06.05.2016 «Про 

депутатський запит О.Т.Драбчука» 

33.3. Про виконання рішення міської ради 31 .05.2016  № 32.04 /12 – 16  «Про 

депутатський запит А.С.Крижалки» 

33.4. Про виконання рішення міської ради 31 .05.2016  № 32.05 /12 – 16  «Про 

депутатський запит А.С.Крижалки» 

Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради  

34. Депутатські запити . 

35. Різне. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»               - 25 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

1. Про внесення змін  в рішення  міської ради  від 24.06.2015 року № 01/58-15  

«Про  добровільне об’єднання територіальних громад» .(проект № 252) 

ДОПОВІДАВ:  
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Н.Ю.Кицела  -  заступник міського голови, яка ознайомила з  проектом рішення; 

рішенням Івано-Франківської обласної ради від 24.07.2014 № 1722-36/2015 « Про 

перспективний план формування територій громад області», розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 13 жовтня 2015 року № 1077-р « Про затвердження перспективного 

плану формування територій громад Івано-Франківської області»; про відсутність рішень 

Бовшівської сільської ради ,Задністрянської сільської ради щодо виправлення помилки в 

назві населеного пункту Задністрянське та плану організаційних заходів щодо 

добровільного об’єднання територіальних громад. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 01/14-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  25 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

ВИСТУПИЛИ: 

Я.І.Арабчук – представник офісу реформ ОДА, про процес децентралізації; про 

зміну територіального устрою; про фінансове навантаження яке ляже на Бурштин; про 

бюджет об’єднаної територіальної громади; про склад ОТГ та методику формування; про 

те, що села Бовшів та Задністрянське не можуть бути окремою ОТГ. 

Р.О.Джура – міський голова, про помилки допущені в процесі утворення 

Бурштинської міської об’єднаної територіальної громади з адміністративним центром у 

місті Бурштин; про свідоме відтягування формування об’єднаної територіальної громади з 

адміністративним центром у місті Бурштин шляхом залучення сіл Рогатинського району;  

про безперспективність об’єднаної територіальної громади з центром у селі 

Задністрянське; про відповідальність особи, яка буде балатуватися на посаду голови 

об’єднаної територіальної громади з адміністративним центром у місті Бурштин; про 

зустріч з головою Івано-Франківської обласної ради; про навантаження на бюджет в 

об’єднаній територіальній  громаді. 

Я.І.Арабчук – представник офісу реформ ОДА, про відсутність державницького 

підходу до процесу об’єднання ; про спротив процесу об’єднання  посадовими особами . 

 В.Є.Василик – депутат міської ради, про перспективний поділ області; про 

можливість ліквідації області; про законодавчу базу по процесу виходу із об’єднаної 

територіальної  громади. 

Я.І.Арабчук – представник офісу реформ ОДА, про відсутність законодавчої бази 

по процесу виходу із об’єднаної територіальної  громади; про перспективу створення 

трьох районів на теренах області; про інститут префектів; про формування ОТГ на 
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обласному рівні; про допущені помилки при формуванні об’єднаної територіальної  

громади (помилка в назві населеного пункту Задністрянське, приєднання сіл 

Рогатинського району та Галицького району). 

Р.О.Джура –міський голова, про можливість залишення ресурсу державою для сіл 

Бовшів, Задністрянське, Демешківці. 

 Я.І.Арабчук – представник офісу реформ ОДА, про неможливість залишення 

ресурсу; про створення офісу регіонального розвитку. 

Р.О.Джура –міський голова, про можливість проведення виборів у новоутворених 

ОТГ. 

Я.І.Арабчук – представник офісу реформ ОДА, про необхідність подачі 

документів в ОДА до 15 серпня 2016 року. 

Я.І.Арабчук – представник офісу реформ ОДА, про проект закону «Про олійну 

пляму». 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про терміни утворення ОТГ з метою залучення 

додаткових коштів та подальші дії міської ради. 

Я.І.Арабчук – представник офісу реформ ОДА, про можливість ігнорування 

виборів жителями сіл Бовшів та Задністрянське. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про можливість визнання технічною помилкою 

допущеною у назві села Задністрянське. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про зумисність включення сіл Рогатинського 

району  для відтягування процесу утворення ОТГ з центром у місті Бурштин; про 

наповнюваність бюджету ОТГ; про представництво в депутатському корпусі ОТГ 

представників міста. 

Я.І.Арабчук – представник офісу реформ ОДА, про складову державного 

бюджету в  бюджеті ОТГ; про відсутність стратегічного підходу до реформування в 

цілому; про проведення виборів за існуючим законодавством; про вилучення до 

державного бюджету. 

Р.О.Джура –міський голова, про незавершеність процесу утворення Бурштинської 

міської об’єднаної територіальної громади з адміністративним центром у місті Бурштин 

І.З.Карвацький  – депутат міської ради, про представництво в депутатському 

корпусі ОТГ. 

СЛУХАЛИ: 

2. Про затвердження нової редакції Положення про присвоєння звання 

«Почесний громадянин міста Бурштин» .(проект № 240)  

ДОПОВІДАВ:  
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Н.Ю.Кицела  -  заступник міського голови, яка ознайомила з  проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 02/14-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  23 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

3. Про внесення змін до рішення від 28.01.2016р. №07/06-16 «Про затвердження  

Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бурштинської міської ради на 2016 

рік. (проект № 243) 

ДОПОВІДАВ:  

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

запропонував доповнити пунктом 7. 

7

. 

Про 

затвердження в новій 

редакції  «Правила 

благоустрою та 

санітарного утримання 

територій міста 

Бурштин і села Вигівка» 

1.Створення умов 

сприятливих для 

життєдіяльності людей та 

суб’єктів 

господарювання. 

2.Належене утримання та 

раціональне 

використання територій. 

3.Захист довкілля та 

охорона об’єктів 

благоустрою. 

4.Поліпшення 

санітарного стану  

територій міста Бурштин і 

села Вигівка. 

5.Виконання ЗУ                              

« Про благоустрій 

населених пунктів» 

червень, 

липень 

сектор ЖКГ 

та обліку 

комунального 

майна 

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 03/14 –16  прийняти  за основу. 

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

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0 

ВИРІШИЛИ: внести зміни у проект рішення та доповнити його пунктом: 

Про 

затвердження в новій 

редакції  «Правила 

благоустрою та 

санітарного утримання 

територій міста 

Бурштин і села Вигівка» 

1.Створення умов 

сприятливих для 

життєдіяльності людей та 

суб’єктів 

господарювання. 

2.Належене утримання та 

раціональне 

використання територій. 

3.Захист довкілля та 

охорона об’єктів 

благоустрою. 

4.Поліпшення 

санітарного стану  

територій міста Бурштин і 

села Вигівка. 

5.Виконання ЗУ                              

« Про благоустрій 

населених пунктів» 

червень, 

липень 

сектор ЖКГ 

та обліку 

комунального 

майна 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  24 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0 

 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 03/14-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  24 

             «проти»        -  0  
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                               «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

4. Про  розгляд рішення Адміністративної колегії  Івано-Франківського 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 25 

вересня 2015р. №58 «Про припинення порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції». (проект № 229) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 04/14 –16  прийняти  за основу. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  25 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про підтримку підприємцями міста значення 

коефіцієнта КОР  в залежності від місця знаходження земельної ділянки 8%. 

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

депутатських комісій: 

Будівництва, архітектури та ЖКГ: комісія погоджує проект рішення і 

рекомендує прийняти його на черговій сесії з встановленням значення коефіцієнта КОР –

8%. 

 Законності та етики: комісія погоджує проект рішення і рекомендує прийняти 

його на черговій сесії з встановленням значення коефіцієнта КОР –8%. 

Земельна та з питань екології: комісія погоджує проект рішення і рекомендує 

прийняти його на черговій сесії з встановленням значення коефіцієнта КОР – 10%  

Гуманітарної політики: комісія погоджує проект рішення і рекомендує 

прийняти його на черговій сесії з встановленням значення коефіцієнта КОР – 10%  

Бюджету та економічного розвитку:комісія погоджує проект рішення і 

рекомендує прийняти його на черговій сесії з встановленням значення коефіцієнта КОР – 

10% для всіх видів функціонального використання. 
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           Вказав на те, що за інформацією начальника  земельно - екологічного відділу                            

В. М. Копаниці  значення коефіцієнта КОР на  водогосподарське використання, в т.ч. 

риборозведення (фізичні та юридичні особи) не може перевищувати 3%. 

ВИРІШИЛИ:  

  

№  

Вид функціонального 

використання земельної ділянки 

Значення коефіцієнта КОР  в 

залежності від місця знаходження 

земельної ділянки 

  В центрі 

населеного 

пункту 

На периферії 

населеного 

пункту 

1

. 

Промислове та інше 

комерційне  використання  фізичні 

особи 

10% 10% 

2

. 

Промислове та інше 

комерційне  використання  

юридичні особи 

10% 10% 

3

. 

Незавершене будівництво у 

центральній частині міста, на строк 

що перевищує термін будівельних 

робіт передбачений початковою 

технічною документацією 

10% 10% 

4

. 

АЗС, об’єкти РЕМ, ринки 10% 10% 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  14 

             «проти»        -  8  

                                «утрим.»       -  3 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 04/14-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  14 

             «проти»        -  7  
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                               «утрим.»       -  4  

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура -  міський голова,  про інвестиції підприємців в інфраструктуру міста; 

висловила подяку підприємцю В.В.Бублінському за надану допомогу в подоланні 

наслідків стихії; висловила подяку директору Ямницького цементно-шиферного 

комбінату М.Круцю за надану допомогу в подоланні наслідків стихії. 

І.О.Дулик – депутат міської ради,  про надання інформації за надану допомогу в 

подоланні наслідків стихії Бурштинською ТЕС. 

Р.О.Джура -  міський голова, про  подолання наслідків стихії та пасивність 

депутатів. 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про етичне ставлення до депутатів.  

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про сплату податків Бурштинською ТЕС та 

вимогою звернутися до керівництва компанії ДТЕК про перехід за користування землею 

на умовах оренди. 

Р.О.Джура -  міський голова, про  можливість судового позову до компанії ДТЕК 

щодо не виконання умов, які передбачені в договорі купівлв активів Західенерго. 

І.О.Дулик – депутат міської ради,  про можливість скасування Державного Акту 

на право користування землею Бурштинською ТЕС; про вимогу до компанії щодо сплати 

всіх видів податків. 

Р.О.Джура -  міський голова, про  можливість зустрічі між представниками 

керівництва ДТЕК, влади та громади ; про інфраструктуру Бурштинської ТЕС після 10 

січня 2017 року. 

СЛУХАЛИ: 

5. Про встановлення місцевих податків і зборів на території м.Бурштин та села 

Вигівка. (проект № 230) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про пропозиції комісії бюджету та економічного 

розвитку: 

1) встановити відсоткову ставку податку на житлову нерухомість для фізичних 

осіб у розмірі 1,5 % від мінімальної заробітної плати встановленої 1 січня звітного року за 

1м2 бази оподаткування; 
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2) встановити відсоткову ставку податку на нежитлову нерухомість у розмірі 

0,5% - на гаражі та 1,5% - на інші будівлі; 

3) встановити відсоткову ставку податку на сільськогосподарські угіддя у розмірі 

0,5%. 

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 05/14 –16  прийняти  за основу. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  23 

             «проти»        -  0  

                                 «утрим.»      -  0 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик  – депутат міської ради, з пропозицією встановити відсоткову ставку 

податку на нежитлову нерухомість у розмірі 0,4%; 

І.О.Дулик  – депутат міської ради, з пропозицією встановити відсоткову ставку 

податку на нежитлову нерухомість у розмірі 0,4%; 

Б.Б.Рибчук- секретар міської ради ,який ознайомив з пропозиціями 

погоджувальної ради: 

1) встановити відсоткову ставку податку на житлову нерухомість для фізичних 

осіб у розмірі 1,5 % від мінімальної заробітної плати встановленої 1 січня звітного року за 

1м2 бази оподаткування; 

2) встановити відсоткову ставку податку на нежитлову нерухомість у розмірі 0,5% 

- на гаражі та 1,5% - на інші будівлі. 

В.Л.Рик  – депутат міської ради, з пропозицією встановити відсоткову ставку 

податку на сільськогосподарські угіддя у розмірі 1%; 

Б.Б.Рибчук- секретар міської ради ,з пропозицією: 

1) встановити відсоткову ставку податку на житлову нерухомість для фізичних 

осіб у розмірі 1,5 % від мінімальної заробітної плати встановленої 1 січня звітного року за 

1м2 бази оподаткування; 

2) встановити відсоткову ставку податку на нежитлову нерухомість у розмірі 0,4% 

- на гаражі та 1,5% - на інші будівлі; 

3) встановити відсоткову ставку податку на сільськогосподарські угіддя у розмірі 

1%; 
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4) підвали в багатоквартирних будинка  де проводиться комерційна діяльність - 

0,4%. 

І.Я.Дашевич  – депутат міської ради, з пропозицією встановити відсоткову ставку 

податку на сільськогосподарські угіддя у розмірі 0,5%. 

В. М. Копаниця  - начальник земельно - екологічного відділу, з пропозицією 

встановити відсоткову ставку податку на сільськогосподарські угіддя у розмірі 0,5%. 

В.Л.Рик  – депутат міської ради, з пропозицією: 

встановити відсоткову ставку податку на нежитлову нерухомість у розмірі 0,4%; 

підвали в багатоквартирних будинка  де проводиться комерційна діяльність - 

0,4%. 

 встановити відсоткову ставку податку на сільськогосподарські угіддя у розмірі 

0,5%. 

Б.Б.Рибчук- секретар міської ради ,з пропозицією: 

1) встановити відсоткову ставку податку на житлову нерухомість для фізичних 

осіб у розмірі 1,5 % від мінімальної заробітної плати встановленої 1 січня звітного року за 

1м2 бази оподаткування; 

2) встановити відсоткову ставку податку на нежитлову нерухомість у розмірі 0,4% 

- на гаражі та 1,5% - на інші будівлі; 

3) встановити відсоткову ставку податку на сільськогосподарські угіддя у розмірі 

0,5%; 

4) підвали в багатоквартирних будинка  де проводиться комерційна діяльність - 

0,4%. 

ВИРІШИЛИ:  

1) встановити відсоткову ставку податку на житлову нерухомість, що перебуває   

у власності  фізичних  та юридичних осіб, у розмірі 1,5 %  розміру  мінімальної заробітної  

плати встановленої законом  на 1 січня звітного року за 1м2 бази оподаткування; 

2) встановити відсоткову ставку податку на нежитлову нерухомість у розмірі: 

        - 0,4 % - будівлі торговельні  

       -  0,4% -   гаражі  

       -  1,5% -  інші будівлі; 
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       -  0,4% - підвали в багатоповерхових будинках, власниками яких є фізичні 

особи, які використовують для здійснення підприємницької діяльності 

3) встановити відсоткову ставку податку на сільськогосподарські угіддя у розмірі 

0,5%. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  25 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з поправкою в цілому /рішення  № 05/14-16  

додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  25 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

6. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

м.Бурштина та  с.Вигівка на 2016р.  (проект № 247) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення та технічними правками: 

- поточний ремонт вуличного освітлення вздовж доріжки від вул.Шухевича (в 

районі кафе «Золотий Захід») до будинку по вул. С.Стрільців,5» - 8000,0 грн.  

- «поточний ремонт вуличного освітлення по вул.Шухевича» + 8000,0грн. . 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 06/14-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  25 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

7. Про виділення коштів. (проект № 248) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 07/14-16 додається /.             
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Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  25 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

8. Про виділення коштів. (проект № 249) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 08/14-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  25 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

9. Про виділення коштів. (проект № 250) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 09/14-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  25 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

10. Про виділення коштів. (проект № 251) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  25 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 
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11. Про дотримання Правил благоустрою на території міста Бурштин і села 

Вигівка, забезпечення чистоти та належного санітарного стану.(проект № 256) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила з  інформацією про дотримання Правил благоустрою на території міста 

Бурштин і села Вигівка, забезпечення чистоти та належного санітарного стану; проектом 

рішення.  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 11/14-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  25 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

12. Про проект «Про затвердження в новій редакції  «Правила благоустрою та 

санітарного утримання територій міста Бурштин і села Вигівка»» .(проект № 257) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила з проектом рішення.  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 12/14-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  25 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

13. Про внесення змін у рішення міської ради від 28.11.2014 р. № 9.2/47-14 «Про 

затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання 

адміністративних послуг Бурштинської міської ради». (проект № 244) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 13/14-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  25 
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             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

14. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з передачею  у власність. (проект № 231) 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

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

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  18 

              «проти»        -  0  

                                  «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

15. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з передачею  у власність.(проект № 235) 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 15/14-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  19 

              «проти»        -  0  

                                  «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

16. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з передачею  у власність.(проект № 228) 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

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

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  19 
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              «проти»        -  0  

                                  «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

17. Про поставлення на чергу для  будівництва і обслуговування жилого 

будинку , господарських будівель і споруд та будівництва  індивідуальних гаражів 

.(проект № 232) 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 17/14-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                          «за»              -  20 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

18. Про поставлення на чергу для  будівництва і обслуговування жилого 

будинку , господарських будівель і споруд та будівництва  індивідуальних гаражів. 

(проект № 242) 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 18/14-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  21 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

19. Про поставлення на чергу для  будівництва і обслуговування жилого 

будинку , господарських будівель і споруд та будівництва  індивідуальних гаражів. 

(проект № 226) 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 19/14-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»               -  20 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

20. Про поставлення на чергу для  будівництва і обслуговування жилого 

будинку , господарських будівель і споруд та будівництва  індивідуальних гаражів 

(проект № 254) 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 20/14-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  20 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

21. Про надання дозволу на складання проектів відведення земельних ділянок з 

передачею у власність .(проект № 245) 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення та пропозицією погоджувальної ради вилучити пункти 3,5,13,23 через 

те,що дані громадяни померли. 

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 21/14 –16  прийняти  за основу. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  22 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про номерацію в проекті рішення. 
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І.Я.Дашевич – депутат міської ради, з пропозицією зняти дане питання з 

обговорення та направити на доопрацювання. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, з пропозицією розглянути  дане питання та 

прийняти по ньому  рішення. 

ВИРІШИЛИ: вилучити пункти 3,5,13,23.  

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  22 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 21/14-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  22 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

22. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки 

для ведення садівництва, з передачею у власність (проект № 255) 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 22/14-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  22 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

23. 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 № 225) 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 23/14-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  22 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

24. 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 № 233) 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 24/14-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  21 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

 

СЛУХАЛИ: 

25. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок 

для  будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) для будівництва індивідуальних гаражів ,ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність. (проект № 234) 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 25/14-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  22 
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              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

26. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок 

для  будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) для будівництва індивідуальних гаражів ,ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність.(проект № 227) 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 26/14-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  22 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

27. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок 

для  будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) для будівництва індивідуальних гаражів ,ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність. (проект № 238) 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення та заявою громадянина Стельмаха Петра Олексійовича про зняття з 

обговорення питання надання  дозволу на складання проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Бурштин  по вул. І.Франка 10, площею 0,0700 га з 

передачею у власність. 

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 27/14 –16  прийняти  за основу. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  22 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0 

ВИРІШИЛИ: вилучити пункт 1: 
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 Дати дозвіл Стельмах Петру Олексійовичу на складання проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Бурштин  по вул. І.Франка 10, площею 

0,0700 га з передачею у власність. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  22 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 27/14-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  22 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

28. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок 

для  будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) для будівництва індивідуальних гаражів ,ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність. (проект № 239) 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 28/14-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  22 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

29. Про надання попереднього погодження на продаж земельних ділянок  ПП  

Янишівського А.В. по вул. С.Бандери,73 , вул. С.Бандери ,82 м. Бурштин. (проект № 237) 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення, пропозицією комісії земельної та з питань екології, пропозицією 

юридичного відділу(додаються). 
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ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 237  прийняти  за основу. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  22 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0 

ВИСТУПИЛИ: 

І.В.Прокопів  – депутат міської ради, з пропозицією не підтримати п.1,2 проекту 

рішення. 

І.Я.Дашевич  – депутат міської ради, про ігнорування земельно-екологічним 

відділом пропозицій земельної комісії. 

В.Д.Данилюк- начальник юридичного відділу, про підстави для відмовлення в 

прийнятті позитивного рішення. 

ВИРІШИЛИ: пункт 1викласти в редакції: 

«Відмовити в наданні попереднього погодження ПП Янишівському Андрію 

Володимировичу  на продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення в 

м. Бурштині по вул. С. Бандери, 73, площею 0,1000 га, для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, яка знаходиться в оренді (кад. номер 2621210300:01:003:0373)».. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  22 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0 

ВИСТУПИЛИ: 

І.В.Прокопів  – депутат міської ради, про те ,що земельна ділянка виділялася для 

обслуговування магазину, а в проекті рішення передбачено  для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити в наданні попереднього погодження ПП Янишівському Андрію 

Володимировичу  на продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення в 

м. Бурштині по вул. С. Бандери, 82, площею 0,0853 га, для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку , яка знаходиться в оренді (кад. номер 

2621210300:01:002:0516). 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 
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                                 «за»              -  13 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  8  

Рішення депутатами не прийняте, оскільки не набрало відповідної кількості 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому .              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  5 

              «проти»       -  10  

                                 «утрим.»      -  6  

Рішення депутатами не прийняте, оскільки не набрало відповідної кількості 

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

СЛУХАЛИ: 

30. Про  внесення зміни  п.1 рішення міської ради від 22.04.2016 р. № 67/06-16 

«Про  надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки на умовах 

оренди» .(проект № 236) 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 29/14-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  19 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

31. Про відміну п.4 додатку №1 до рішення міської ради від 22.04.2016 р. № 

62/10-16 «Про  поставлення на чергу під будівництво індивідуального житла» (проект № 

253) 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 30/14-16 додається /.              
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Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  21 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

32. Про надання згоди ПП Дулику І.О. на  передачу орендованої земельної 

ділянки  в суборенду по вул. Калуська б/н. (проект № 241) 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук- секретар міської ради , який ознайомив із усними заявами депутатів 

І.О.Дулика та Т.М.Сенчини про відмову брати участь у голосуванні по даному питанню. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 31/14-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  19 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

33.1. Про виконання рішення міської ради №32.02 /12 – 16 від 31.05.2016 «Про 

депутатський запит В.Л.Рика,Т.Д.Попика,В.Є.Василика» 

ДОПОВІДАВ: 

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

депутатський запит та  проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 32.01/14-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                             «за»               -  20 

          «проти»        -  0  

                             «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

33.2.Про виконання рішення міської ради №03.02 /11 – 16 від 06.05.2016 «Про 

депутатський запит О.Т.Драбчука» 
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ДОПОВІДАВ: 

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

депутатський запит та  проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 32.02/14-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                             «за»               -  21 

          «проти»        -  0  

                             «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

33.3. Про виконання рішення міської ради 31 .05.2016  № 32.04 /12 – 16  «Про 

депутатський запит А.С.Крижалки» 

ДОПОВІДАВ: 

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

депутатський запит та  проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 32.03/14-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                             «за»               -  19 

          «проти»        -  0  

                             «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

33.4. Про виконання рішення міської ради 31 .05.2016  № 32.05 /12 – 16  «Про 

депутатський запит А.С.Крижалки» 

ДОПОВІДАВ: 

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

депутатський запит та  проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому   / рішення  № 32.04/14-16 додається /. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                             «за»               -  20 

          «проти»        -  0  

                             «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

35. Депутатські запити ( депутатських запитів не було). 
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СЛУХАЛИ: 

36. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.Я.Дашевич   –  депутат міської ради, про можливість виділення коштів на 

відновлення покрівлі  багатоповерхового будинку по вул. Степна Бандери ,75 «А»;  про 

освітлення скверу «Загиблих воїнів» , про стан дорожнього покриття до магазину ПАККО. 

І.В.Прокопів –  депутат міської ради, про водовідведення на вул.Сонячна. 

І.М.Мазур  –  депутат міської ради, про облаштування  пішохідної доріжки вздовж 

будинку  №5 по вул.Євгена Коновальця. 

 Р.О. Джура – міський голова, про процес святкування Дня Конституції України; 

про ліквідацію наслідків стихії; про відновлення дротового радіомовлення. 

Л.Р.Івасюк   –  депутат міської ради, про можливість  звернення  до  керівництва 

ПАТ  « Прикарпаттяобленерго»  з пропозицією на укладання договорів оренди на 

земельні ділянки, які є у користуванні підприємства. 

Р.О. Джура – міський голова, про будівництво ПП Футерко по вул.Калуська. 

 І.В.Прокопів –  депутат міської ради, про можливість перенесення сміттєвих 

баків з під даного об’єкта. 

Р.О. Джура – міський голова, про звернення міського голови міста Ладижин; про 

благоустрій по вул.Калуська 9,11. 

І.З.Карвацький –  депутат міської ради, про звернення до громад сіл, які повинні 

увійти  в Бурштинську міську об’єднану територіальну громаду стосовно процесу 

утворення ОТГ; про звернення до прем’єр-міністра України, депутатів Івано-Франківської 

обласної ради щодо  створення  Бурштинської міської об’єднаної територіальної громади 

з адміністративним центром у місті Бурштин . 

М.П.Коробань –  помічник- консультант депутата міської ради, про  направлення 

звернень конкретним адресатам; про направлення екологічних коштів на ліквідацію 

джерел забруднення; про цілісний майновий комплекс Бурштинська ДРЕС. 

 

Міський голова                                           Роксолана Джура 


