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 Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

п’ятнадцятої сесії міської ради сьомого скликання 

Від  22 липня 2016 року. м. Бурштин 

 

Початок:10:00 

Закінчення:16:30 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       19 депутатів міської ради /список додається /. 

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

Відсутні на сесії  – 7 депутатів міської ради (Р.Я.Бардашевський, В.Є.Василик, 

І.Я.Дашевич, Л.Р.Івасюк, І.М.Мазур, К.М.Соронович, М.Г.Тимошик).  

СЛУХАЛИ:  Про порядок  денний  п'ятнадцятої сесії  Бурштинської міської ради 

сьомого скликання.  

ДОПОВІДАВ: 

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

п’ятнадцятої   сесії  Бурштинської міської ради сьомого скликання:  

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік (проект № 260). 

Доповідач:  О. І. Петровська - начальник фінансового відділу 

2. Про внесення змін до рішень міської ради від 31.05.2016 №02/12-16 «Про внесення 

змін до міського бюджету на 2016 рік», від 18.04.2016 № 04/09-16 «Про направлення 

вільного залишку» (проект № 263). 

Доповідач:  О. І. Петровська - начальник фінансового відділу 

3. Про надання пільг з місцевого бюджету та призначення субсидій пільговій 

категорії  громадян м.Бурштин та с.Вигівка( проект № 279) 

           Доповідач: С.Г.Стецюк - завідувач сектору з координації суб’єктів, що надають         

соціальні послуги, пільги, компенсації 

4. Про затвердження Положення про фонд міської ради на виконання депутатських 

повноважень (проект № 262). 

           Доповідач: Л.І.Горват – голова комісії законності та етики 

5. Про відпустку міського голови (проект 284). 

Доповідач: М. І .Курляк - провідний спеціаліст кадрової роботи  

6. Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2015-2016 

навчальний рік та підготовку до нового 2016-2017 навчального року (проект № 275). 

           Доповідач: І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки 
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7. Про затвердження протоколу ліквідаційної комісії з питання ліквідації 

Комунального підприємства  «Редакція газети «Бурштинський вісник» Бурштинської  

міської ради» (проект № 274). 

            Доповідач: Н.Ю.Кицела  -  заступник міського голови 

8. Про встановлення тарифів  на постачання теплової енергії  та послуги 

централізованого опалення  і гарячого водопостачання (рішення міської ради від 

06.06.2016 № 01/13-16). 

             Доповідач: Т.Д.Попик – голова комісії будівництва, архітектури та житлово-                        

комунального господарства 

9. Про встановлення тарифів на послуги з утримання  будинків і споруд та 

прибудинкових територій (проект № 278). 

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

10. Про внесення змін до пункту 2 рішення міської ради  від 25 травня 2012 року № 

16/21-12  «Про оплату за оренду комунального майна» (проект № 271). 

            Доповідач: І.І.Бандура  - завідувач сектору житлово-комунального господарства 

                                                        та обліку комунального майна 

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

с. Вигівка для будівництва і обслуговування індивідуальних жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (проект № 264). 

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

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

безоплатною передачею на баланс та обслуговування КП «Житловик» каналізаційних 

мереж житлового мікрорайону міста по вулицях Миколайчука, Івасюка (проект № 258). 

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

Земельні питання: 

13. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів з передачею  у власність (проект № 265). 

14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність (проект № 266). 

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність (проект № 282). 

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  обслуговування будівлі 

автостанції ТДВ «Івано-Франківське обласне  підприємство автобусних станцій» (проект 

№ 268 ). 

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

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно  спадщини за 

заповітом на право на земельну частку пай гр. Яцишина М.М.  с. Вигівка (проект № 269 ). 

18. Про надання дозволу на складання проектів відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (проект № 272.1). 
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19. Про надання дозволу на складання проектів відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (проект № 

272.2) 

20. Про надання дозволу на складання проектів відведення земельних ділянок  для 

будівництва індивідуальних гаражів, з передачею у власність (проект № 272.3). 

21. 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) (проект № 273). 

22. 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)  та ведення особистого селянського господарства (проект № 280). 

23. Про  внесення зміни  п.79 рішення міської ради  від 21.10.2015 р. № 19.8/62-15 

«Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки під 

будівництво та обслуговування індивідуальних авто гаражів з передачею у власність із 

земель запасу міської ради» (проект № 267 ). 

24. Про відміну п.1 та п.1.1 рішення міської ради від 05.03.2015 р. № 28.6/52-15 «Про 

затвердження проектів  відведення земельних ділянок з передачею у власність» (проект № 

270 ). 

25. Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки                      

(проект № 70). 

26. Про поставлення на чергу для будівництва та обслуговування жилого  будинку, 

господарських будівель  та споруд (присадибних ділянок) (проект № 277). 

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

особистого селянського господарства (проект № 281). 

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

28. Відповіді на депутатські запити. 

29. Депутатські запити. 

30. Різне. 

ВИРІШИЛИ:   

            Затвердити  порядок  денний  п’ятнадцятої сесії  Бурштнської міської ради 

сьомого скликання:  

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік (проект № 260). 

Доповідач:  О. І. Петровська - начальник фінансового відділу 

2. Про внесення змін до рішень міської ради від 31.05.2016 №02/12-16 «Про внесення 

змін до міського бюджету на 2016 рік », від 18.04.2016 № 04/09-16 «Про направлення 

вільного залишку» (проект № 263). 

Доповідач:  О. І. Петровська - начальник фінансового відділу 
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3. Про надання пільг з місцевого бюджету та призначення субсидій пільговій 

категорії  громадян м.Бурштин та с.Вигівка ( проект № 279) 

           Доповідач: С.Г.Стецюк - завідувач сектору з координації суб’єктів, що надають         

соціальні послуги, пільги, компенсації 

4. Про затвердження Положення про фонд міської ради на виконання депутатських 

повноважень (проект № 262). 

           Доповідач: Л.І.Горват – голова комісії законності та етики 

5. Про відпустку міського голови (проект 284). 

Доповідач: М. І .Курляк - провідний спеціаліст кадрової роботи  

6. Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2015-2016 

навчальний рік та підготовку до нового 2016-2017 навчального року (проект № 275). 

           Доповідач: І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки 

7. Про затвердження протоколу ліквідаційної комісії з питання ліквідації 

Комунального підприємства  «Редакція газети «Бурштинський вісник» Бурштинської  

міської ради» (проект № 274). 

            Доповідач: Н.Ю.Кицела  -  заступник міського голови 

8. Про встановлення тарифів  на постачання теплової енергії  та послуги 

централізованого опалення  і гарячого водопостачання (рішення міської ради від 

06.06.2016 № 01/13-16). 

             Доповідач: Т.Д.Попик – голова комісії будівництва,архітектури та житлово-                        

комунального господарства 

9. Про встановлення тарифів на послуги з утримання  будинків і споруд та 

прибудинкових територій (проект № 278). 

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

10. Про внесення змін до пункту 2 рішення міської ради  від 25 травня 2012 року                   

№ 16/21-12  «Про оплату за оренду комунального майна» (проект № 271). 

            Доповідач: І.І.Бандура  - завідувач сектору житлово-комунального господарства 

                                                        та обліку комунального майна 

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

с. Вигівка для будівництва і обслуговування індивідуальних жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (проект № 264). 

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

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

безоплатною передачею на баланс та обслуговування КП «Житловик» каналізаційних 

мереж житлового мікрорайону міста по вулицях Миколайчука , Івасюка (проект № 258). 

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

Земельні питання : 

13. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів з передачею  у власність (проект № 265). 

14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність (проект № 266). 

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність (проект № 282). 
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16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  обслуговування будівлі 

автостанції ТДВ «Івано-Франківське обласне  підприємство автобусних станцій» (проект 

№ 268 ). 

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

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно  спадщини за 

заповітом на право на земельну частку пай гр. Яцишина М.М.  с. Вигівка (проект № 269 ). 

18. Про надання дозволу на складання проектів відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (проект № 272.1). 

19. Про надання дозволу на складання проектів відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (проект № 272.2) 

20. Про надання дозволу на складання проектів відведення земельних ділянок  для 

будівництва індивідуальних гаражів, з передачею у власність (проект № 272.3). 

21. 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) (проект № 273). 

22. 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) та ведення особистого селянського господарства (проект № 280). 

23. Про  внесення зміни  п.79 рішення міської ради  від 21.10.2015 р. № 19.8/62-15 

«Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки під 

будівництво та обслуговування індивідуальних авто гаражів з передачею у власність із 

земель запасу міської ради» (проект № 267 ). 

24. Про відміну п.1 та п.1.1 рішення міської ради від 05.03.2015 р. № 28.6/52-15 «Про 

затвердження проектів  відведення земельних ділянок з передачею у власність» (проект № 

270 ). 

25. Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки                      

(проект № 70). 

26. Про поставлення на чергу для будівництва та обслуговування жилого  будинку, 

господарських будівель  та споруд (присадибних ділянок) (проект № 277). 

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

особистого селянського господарства (проект № 281). 

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

28. Відповіді на депутатські запити. 

29. Депутатські запити. 

30. Різне. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»               - 20 
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              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік (проект № 260). 

ДОПОВІДАВ:  

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

пропозиціями комісії з питань бюджету та економічного розвитку. 

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 01/15 –16  прийняти  за основу. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  20 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0 

ВИРІШИЛИ: внести зміни у проект рішення: 

1. п.1 доповнити : КВК 24 «Відділ культури» 

 КФК 110201 «Бібліотеки» 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»-10000,0грн. 

КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»+10000,0грн. 

2. Відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради  від 10.06.2016  № 194-5-2016 

«Про внесення змін до обласного бюджету» врахувати в доходах спеціального фонду 

міського бюджету  по коду 41035000 «Інша субвенція» в сумі 198000,00грн. та спрямувати 

на поточний ремонт вул.Шухевича  Бурштинській міській раді 

КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, 

ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)+198000,0грн. 

3.Відповідно до розпорядження міського голови від 24.06.2016 №197 «Про виділення 

коштів з резервного фонду» внести зміни: 

КВК 076 «Фінансовий відділ» 

КФК 250102 «Резервний фонд» 

КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки»-98000,0грн 

 КВК 01 «міська рада» 

 КФК 210105 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)+98000,0грн 

4..п.2 доповнити реченням: «Врахувати у складі доходів субвенцію з державного бюджету 
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на виплату допомоги сім’ям,інвалідам з дитинства,дітям-інвалідам,тимчасової державної 

допомоги дітям та допомоги за інвалідами 1 чи 11 гркпи в наслідок психічного розладу» 

по коду 41030600 в сумі 55200,00 грн. та спрямувати на  

КВК 15 «Відділ соціального забезпечення»  

КФК 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та  дітям-інвалідам»  

КЕКВ2730  «Інші виплати населенню»в + 55200,00 грн. 

5.доповнити п.4 Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 

403146,0грн., в тому числі:  

-Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі від 

акцизних товарів(14040000)+203146,0 грн. 

-Земельний податок з юридичних осіб(18010500) +200000,0грн. 

Кошти від перевиконання дохідної частини міського бюджету за 6 місяців в сумі 

403146,00 грн.спрямувати та внести відповідні зміни : 

1)відділу освіти КВК 10  

-на утримання Бурштинського МНВК на 3 квартал 2016 р. в сумі 199646,00 грн. 

-для придбання Бурштинською загальноосвітньою школою 1-111 ступенів №2 бензокоси в 

сумі 2500,00 грн та комплектів учнівських меблів та класної дошки в сумі 10000,00 грн 

-для  придбання двох дверей в ДНЗ № 3 в сумі 6000,00 грн. 

-для забезпечення заробітною платою господарську групу відділу освіти 10000,00 грн. 

КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+6000,0грн 

КФК 070201 «Загальноосвітні навчальні заклади» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+12500,0грн 

КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 152806,0 грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 33640,00 грн. 

КЕКВ 2210 «Предмети ,матеріали та інвентар» - 10000,00 грн. 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг» - 2550,00 грн. 

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 150,0 грн. 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 500,0 грн. 

КФК 070805 «Групи централізованого господарського обслуговування» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 8200,0 грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1800,0 грн 

2)Бурштинській міській раді КВК 01  
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-для оплати послуг виконавчим комітетом Бурштинської міської ради по 

теплопостачанню ,водопостачанню та водовідведенню  в сумі 25000,00 грн.  

-для оплати послуг виконавчим комітетом Бурштинської міської ради по 

теплопостачанню ,водопостачанню та водовідведенню по лазні  в сумі 20000,00 грн.  

-для оплати послуг виконавчим комітетом Бурштинської міської ради по вуличному 

освітленню та освітлення адміністративних будинків в сумі 45000,00 грн. 

- для витрат по заробітній платі   в сумі 20000,00 грн.  

-для ремонту даху на умовах співфінансування по вулиці Стуса 8 підїзд 7  в сумі 4000,00 

грн. 

-для Бурштинської міської лікарні на безкоштовне лікування учасників АТО та інших 

пільговиків в стаціонарі лікарні в сумі - 25000,00 грн. 

- на проведення медогляду працівників закладів освіти в сумі 5000,00 грн. 

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» -20000,0 грн. 

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 20000,0 грн. 

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 5000,0 грн. 

КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+6000,0грн. 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»+45000,0грн 

КФК 100400 «Підприємства і організації побутового обслуговування» 

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 15000,0 грн. 

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 5000,0 грн. 

КФК 080101 «Лікарні» 

 КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали»+30000,0грн. 

3)відділу соціального захисту населення КВК 15  

-на компенсацію збитків від пільгових перевезень окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом 10000,00 грн.  

-для надання матеріальної допомоги Медвідь С.М.-1000,00 грн ,Івасин Наталії Петрівни -

1000,00 грн. Боєчко В.А.- 5000,00 грн. відповідно до поданих заяв.  

КФК 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян » 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам» +10000,0грн. 

КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»+7000,0грн 

4)відділу культури КВК 24 
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-для ремонту системи опалення Бурштинської музичної школи в сумі 14000,00 грн. 

КФК 110205 «Школи естетичного виховання» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» +12000,0грн. 

6._доповнити п.3  відповідно до розпорядження міського голови  «Про виділення коштів з 

резервного фонду» внести зміни: 

КВК 076 «Фінансовий відділ» 

КФК 250102 «Резервний фонд» 

КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки»-30000,0грн 

 КВК 01 «міська рада» 

 КФК 210105 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)+30000,0грн 

7.доповнити п.5. Частину залишку загального фонду міського бюджету який склався на 

01.01.2016 в сумі 1000,00 грнспрямувати на придбання комплекту учнівських меблів в 

ЗОШ 1-111  ступенів № 2 та внести наступні зміни 

КВК 10 «відділ освіти» 

КФК 070201 «Загальноосвітні навчальні заклади» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+1000,0грн 

8.доповнити п.1: 

КВК 01 міська рада 

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +59000,0грн. 

КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл» 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»-59000,0грн 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  20 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 01/15-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  20 

             «проти»        -  0  

                               «утрим.»        -  0  

СЛУХАЛИ: 
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2. Про внесення змін до рішень міської ради від 31.05.2016 №02/12-16 «Про 

внесення змін до міського бюджету на 2016 рік », від 18.04.2016 № 04/09-16 «Про 

направлення вільного залишку» (проект № 263). 

ДОПОВІДАВ:  

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

пропозиціями комісії з питань бюджету та економічного розвитку. 

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 02/15 –16  прийняти  за основу. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  19 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  1 

ВИРІШИЛИ: внести зміни у проект рішення: 

1.П.1.1.рішення міської ради від 18.04.2016 №04/09-16 «Про направлення вільного 

залишку» викласти в наступній редакції: 

 КО «Бурштинській центральній міській лікарні» для проведення поточного ремонту 

коридору лабораторії  КО «Бурштинської центральної міської лікарні»+103000,0грн.  
2.П.1. виключити слова « фінансування Насташинської ЗОШ І- ІІІ ступенів » 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  19 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  1 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 02/15-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  19 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  1 

СЛУХАЛИ: 

3. Про надання пільг з місцевого бюджету та призначення субсидій пільговій 

категорії  громадян м.Бурштин та с.Вигівка( проект № 279) 

ДОПОВІДАВ:  

С.Г.Стецюк - завідувач сектору з координації суб’єктів, що надають соціальні послуги, 

пільги, компенсації, яка ознайомила з  проектом рішення;  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 03/15-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  20 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

Депутат І.Я.Дашевич присутній на сесії. 
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СЛУХАЛИ: 

4. Про затвердження Положення про фонд міської ради на виконання депутатських 

повноважень (проект № 262). 

 ДОПОВІДАВ:  

Л.І.Горват – голова комісії законності та етики, який ознайомив з  проектом 

рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 04/15-16 додається /.             

                         «за»              -  21 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

5. Про відпустку міського голови (проект 284). 

ДОПОВІДАВ:  

М.І.Курляк - провідний спеціаліст кадрової роботи, яка ознайомила з  проектом 

рішення.  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 05/15-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  20 

             «проти»        -  0  

                               «утрим.»        -  1  

СЛУХАЛИ: 

6. Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2015-2016 

навчальний рік та підготовку до нового 2016-2017 навчального року (проект № 

275). 

ДОПОВІДАВ:  

І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки, яка   ознайомила  з  інформацією 

про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2015-2016 навчальний рік 

та підготовку до нового 2016-2017 навчального року (додається)  та проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук- секретар міської ради, про наповнюваність перших класів. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про закупівлю комплекту парт для першого класу 

та фінансування ремонту санвузлів у ЗОШ № 2. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення в цілому /рішення  № 06/15-16  додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  20 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  
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СЛУХАЛИ: 

7. Про затвердження протоколу ліквідаційної комісії з питання ліквідації 

Комунального підприємства  «Редакція газети «Бурштинський вісник» 

Бурштинської  міської ради» (проект № 274). 

 ДОПОВІДАВ:  

Н.Ю.Кицела  -  заступник міського голови, яка ознайомила з  фінансовим станом 

підприємства, наявним майном та проектом рішення.  

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

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  21 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

8. Про встановлення тарифів  на постачання теплової енергії  та послуги 

централізованого опалення  і гарячого водопостачання (рішення міської ради від 

06.06.2016 № 01/13-16). 

ДОПОВІДАВ:  

Т.Д.Попик – голова комісії будівництва, архітектури та житлово -  комунального 

господарства,  який ознайомив з  проектом рішення.  

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура –  міський голова, про передумови для прийняття тарифу; про наміри 

встановлення тарифу на рівні 490 грн/Гкал ДТЕК Бурштинська ТЕС; про перспективи 

переходу на прямі договори  при розрахунках за теплову енергію; про можливість 

передачі теплових мереж міста та внутрішньобудинкових мереж на баланс ДТЕК 

Бурштинської  ТЕС; про роботу КП « Житловик»  без ліцензії з 2013 року; про корупційну 

схему теплопостачання між Бурштинською міською радою – ДТЕК - КП «Житловик»; про 

підготовку документації на виготовлення ліцензії для КП «Житловик»; про відсутність 

проектної документації тепломереж міста; про прийом у комунальну власність міста 

тепломережі розташованої у старій частині населеного пункту; про вимогу гарантування 

фінансової підтримки КП « Житлдовик» компанією ДТЕК; про  вимогу до компанії ДТЕК 

щодо створення фірми, яка буде займатися обслуговуванням та ремонтом теплових 

мереж. 

Т.Д.Попик – депутат міської ради, про підтримку проекту рішення. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про процес прийняття ціни на теплову енергію; про 

відсутність інформації про складові, які брали до розрахунку ціни за 1 Гкал теплової 

енергії; про не підтримку проекту рішення  фракцією «Батьківщина». 

М.В.Шкарпович – депутат міської ради, про величину тарифу; про якість послуг які 

надаються КП « Житловик». 

І.С.Башук – головний економіст КП «Житловик», про відсутність фінансів для надання 

якісних послуг. 
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Р.О.Джура –  міський голова, про підтримку КП «Житловик»; можливість акцій 

протесту колективом підприємства та відповідальність депутатського корпусу. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про підтримку проекту рішення. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про відповідальність КП «Житловик»  за роботу 

без ліцензії; про відповідальність міського голови. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 08/15-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  17 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  4 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, з пропозицією щодо набрання чинності рішення                    

№ 08/15-16  з  01 серпня 2016 року. 

ВИРІШИЛИ: Ввести в дію  рішення  № 08/15-16 «Про встановлення тарифів  на 

постачання теплової енергії  та послуги централізованого опалення  і гарячого 

водопостачання» з 01 серпня 2016 року.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  18 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  3 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, про порушення ст.32 Закону України 

“Про житлово-комунальні послуги”. 

Р.О.Джура –  міський голова, з пропозицією відмінити попереднє рішення та встановити 

набрання чинності рішення  № 08/15-16  з  15 серпня 2016 року. 

ВИРІШИЛИ: відмінити  дію  рішення  № 08/15-16 «Про встановлення тарифів  на 

постачання теплової енергії  та послуги централізованого опалення  і гарячого 

водопостачання» з 01 серпня 2016 року.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  18 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  1 

ВИРІШИЛИ: Ввести в дію  рішення  № 08/15-16 «Про встановлення тарифів  на 

постачання теплової енергії  та послуги централізованого опалення  і гарячого 

водопостачання» з 15 серпня 2016 року.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 
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                         «за»              -  15 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  4 

СЛУХАЛИ: 

9. Про встановлення тарифів на послуги з утримання  будинків і споруд та 

прибудинкових територій (проект № 278). 

ДОПОВІДАВ:  

І.С.Башук - головний економіст КП «Житловик», яка ознайомила з розрахунком  тарифів 

на послуги з утримання  будинків і споруд та прибудинкових територій  та проектом 

рішення.  

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук- секретар міської ради, про пропозиції депутатських комісій та лист від 

30.06.2016 №114 приватного підприємства  Спеціалізованого ремонтно – будівельного 

управління «Прикарпатліфт», лист ТОВ «ФАЗА ПЛЮС» (додаються). 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про відсутність розрахунку тарифу при оплаті за технічне 

обслуговування ліфтів 0,61 грн за 1 м2 загальної площі квартири; про причини 

підвищення тарифу та можливості його коригування. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про розгляд питання по оплаті за технічне 

обслуговування ліфтів окремо. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про вагоме зростання тарифу та пропозицію його 

введення з 01.10.2016. 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про розрахунок тарифу при оплаті за технічне 

обслуговування ліфтів. 

М.П.Коробань – помічник – консультант депутата, про психологічний аспект підвищення 

тарифу та можливість виведення середнього значення тарифу для всіх споживачів. 

І.Я.Дашевич – депутат міської ради, про відновлення функціонування сміттєприймальних 

камер. 

Т.Д.Попик – депутат міської ради, про поточний ремонт мереж. 

В.Горват – депутат міської ради, про розрахунки тарифу. 

Р.О.Джура –  міський голова, про не доопрацювання питання тарифу; про зняття питання з 

обговорення  та перенесення його на наступне пленарне засідання сесії. 

І.М.Харів – депутат міської ради, про методику заключення договорів між                                   

КП «Житловик» та мешканцями багатоквартирних будинків. 

Б.Б.Рибчук –  депутат міської ради, з пропозицією до проекту рішення: 

Пункт другий викласти в редакції: 
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Встановити  тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій для населення в розмірах відповідно до  додатку № 1. 

 

2.1. Встановити  тарифи на послуги з прибирання прибудинкової території, 

вивезення побутових відходів, прибирання підвалів, технічне обслуговування  

внутрішньобудинкових систем  холодного водопостачання, технічне 

обслуговування  внутрішньобудинкових систем опалення, технічне 

обслуговування  внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання, 

дератизація, дезінсекція, обслуговування димовентиляційних каналів, 

освітлення місць загального користування, енергопостачання для ліфтів, 

технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та 

електрообладнання, поточний ремонт конструктивних елементів, 

внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, 

водовідведення, централізованого опалення і технічних пристроїв та елементів 

зовнішнього упорядження із 01 жовтня 2016 року. 

2.2. Встановити  тарифи на послуги з технічного обслуговування ліфтів із                         

08 серпня  2016 року. 

ВИРІШИЛИ: проект  рішення  № 09/15 –16  прийняти  за основу. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  21 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0 

ВИРІШИЛИ: 

1. Пункт перший викласти в редакції: 

Встановити  вартість обслуговування ліфтів 0,61 грн. за 1 м2 загальної площі квартири 

(для будинків з ліфтами), згідно поданих розрахунків від представників юридичної особи 

(ТОВ «ФАЗА ПЛЮС») у випадку підписання з ними угоди на обслуговування ліфтів. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  21 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0 

ВИРІШИЛИ: 

2. Пункт другий викласти в редакції: 

Встановити  тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій для населення в розмірах відповідно до  додатку № 1. 
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2.1. Встановити  тарифи на послуги з прибирання прибудинкової території, 

вивезення побутових відходів, прибирання підвалів, технічне обслуговування  

внутрішньобудинкових систем  холодного водопостачання, мтехнічне 

обслуговування  внутрішньобудинкових систем опалення, технічне 

обслуговування  внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання, 

дератизація, дезінсекція, обслуговування димовентиляційних каналів, 

освітлення місць загального користування, енергопостачання для ліфтів, 

технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та 

електрообладнання, поточний ремонт конструктивних елементів, 

внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, 

водовідведення, централізованого опалення і технічних пристроїв та елементів 

зовнішнього упорядження із 01 жовтня 2016 року. 

2.2. Встановити  тарифи на послуги з технічного обслуговування ліфтів із                           

07 серпня  2016 року. 

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  21 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 09/15-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  21 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

10. Про внесення змін до пункту 2 рішення міської ради  від 25 травня 2012 року № 

16/21-12  «Про оплату за оренду комунального майна» (проект № 271). 

ДОПОВІДАВ:  

І.І.Бандура – завідувач відділу житлово-комунального господвраства та обліку 

комунального майна, яка ознайомила з  проектом рішення.  

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

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  20 

             «проти»        -  1  

                                «утрим.»       -  0  
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СЛУХАЛИ: 

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

с. Вигівка для будівництва і обслуговування індивідуальних жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (проект № 264). 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення.  

ВИСТУПИЛИ: 

А.С.Крижалка – депутат міської ради, про можливість розробки детального плану 

території в с. Вигівка для збільшення кількості земельних ділянок під індивідуальну 

забудову. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про можливість вирішення цього питання при 

встановленні меж населеного пункту. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 11/15-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  21 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

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

безоплатною передачею на баланс та обслуговування КП «Житловик» 

каналізаційних мереж житлового мікрорайону міста по вулицях Миколайчука, 

Івасюка (проект № 258). 

ДОПОВІДАВ:  

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

рішення.  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому  / рішення  № 12/15-16 додається /.             

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»              -  21 

             «проти»        -  0  

                                «утрим.»       -  0  

 

СЛУХАЛИ: 
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13. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів з передачею  у власність (проект № 265). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 13/15-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  17 

              «проти»        -  0  

                                  «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність (проект № 266). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

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

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  18 

              «проти»        -  0  

                                  «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність(проект № 282). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

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

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  18 

              «проти»        -  0  

                                  «утрим.»      -  0  
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СЛУХАЛИ: 

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  обслуговування будівлі 

автостанції ТДВ «Івано-Франківське обласне  підприємство автобусних станцій» (проект 

№ 268 ). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

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

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                          «за»              -  18 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

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

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно  спадщини за 

заповітом на право на земельну частку пай гр. Яцишина М.М.  с. Вигівка (проект № 269 ). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 17/15-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                         «за»               -  18 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

18. Про надання дозволу на складання проектів відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (проект № 272.1). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 18/15-16 додається /.              

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

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

19. Про надання дозволу на складання проектів відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (проект № 272.2). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 19/15-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»               -  18 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

20. Про надання дозволу на складання проектів відведення земельних ділянок  для 

будівництва індивідуальних гаражів, з передачею у власність (проект № 272.3). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 20/15-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»               -  18 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

 

СЛУХАЛИ: 

21. 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) (проект № 273). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 21/15-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  18 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

22. 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) та ведення  особистого селянського господарства (проект № 280). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 22/15-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  17 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

23. Про  внесення зміни  п.79 рішення міської ради  від 21.10.2015 р. № 19.8/62-15 

«Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки під 

будівництво та обслуговування індивідуальних авто гаражів з передачею у власність із 

земель запасу міської ради» (проект № 267 ). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 23/15-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  18 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

24. Про відміну п.1 та п.1.1 рішення міської ради від 05.03.2015 р. № 28.6/52-15 «Про 

затвердження проектів  відведення земельних ділянок з передачею у власність» (проект № 

270 ). 
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ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 24/15-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  18 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

25. Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки                      

(проект № 70). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

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

молоді», про проект № 276 (додається). 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про постанову Галицького районного суду Івано- 

Франківської області від 28 квітня 2016 року та розгляд проекту № 70 (текст постанови 

додається), про доповідну записку юридичного відділу від 07.06.2016 №6 (доповідна 

записка додається). 

М.Я.Михайлишин – спеціаліст першої категорії юридичного відділу, про зауваження до 

проекту № 70; про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки згідно 

Положення.   

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про  наявність на території об’єкту комунальної 

власності без відведеної земельної ділянки.             

І.О.Дулик – депутат міської ради, про необхідність існування об’єкта нерухомості для 

права викупу земельної ділянки. 

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

молоді», про проект землеустрою. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про експертну грошову оцінку земельної ділянки. 

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

молоді»,  про необхідність проекту землеустрою. 

Р.О.Джура   –  міський голова, про необхідність прийняття рішення.              

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про «бездіяльність ради» та проект № 276. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про діяльність постійної комісії ради при розгляді цього 

питання. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про висновок комісії (додається).  
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ВИРІШИЛИ: проект № 70 / додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  13 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  5  

Рішення депутатами не прийняте, оскільки не набрало відповідної кількості 

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

СЛУХАЛИ: 

26. Про поставлення на чергу для будівництва та обслуговування жилого  будинку, 

господарських будівель  та споруд (присадибних ділянок) (проект № 277). 

ДОПОВІДАВ: 

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  в цілому / рішення  № 25/15-16 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                                 «за»              -  17 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  0  

СЛУХАЛИ: 

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

особистого селянського господарства (проект № 281). 

ДОПОВІДАВ: 

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

пропозицією комісії (додається) та розпорядженням міського голови 14.07.2016 № 206                  

«Про розробку ДТП території по вул. Зелена» 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик -  депутат міської ради, про неправильне формулювання тексту проекту 

рішення відносно  заяви. 

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

заяви гр. Білецького Юрія Володимировича( додається). 

Р.О.Джура – міський  голова, з пропозицією зняти з розгляду проект № 281. 

ВИРІШИЛИ: Проект № 281 зняти з розгляду /проект № 281 додається /.              

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 
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                                 «за»              -  17 

              «проти»       -  0  

                                 «утрим.»      -  1  

СЛУХАЛИ: 

28. Депутатські запити. 

ДОПОВІДАВ: 

І.М.Харів –  депутат міської ради, про виділення коштів на ремонт доріг по вул.О.Басараб 

та біля церкви  Всіх Святих і священомученика Йосафата. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський  голова, про ремонт дороги Бурштин – Калуш. 

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 26.01/15 - 16 додається/. 

 Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                          «за»              -  17 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

ДОПОВІДАВ: 

Т.М.Сенчини  –  депутат міської ради, про впорядкування ринкової торгівлі по вул. 

Міцкевича 49 А на території прилеглій до проїжджої частини .   

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 26.02/15 - 16 додається/. 

 Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                          «за»              -  17 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

ДОПОВІДАВ: 

І.О.Дулик  –  депутат міської ради, про вжиття невідкладних заходів з метою сплати                   

ВП «Бурштинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» податків в повному обсязі до 

міського бюджету Бурштинської міської ради (текст додається).   

Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                          «за»              -  12 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  5  

Рішення депутатами не прийняте, оскільки не набрало відповідної кількості 

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

ВИСТУПИЛИ: 
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І.О.Дулик  –  депутат міської ради, про податки, які сплачуються приватними 

підприємцями міста та компанією ДТЕК. 

Р.О.Джура – міський голова, про звернення ГО «Галицька районна спілка підприємців», 

про ставки земельного податку для Бурштинської ТЕС; про можливість переходу на 

договори оренди. 

І.В.Прокопів  –  депутат міської ради, щодо підтримки депутатських запитів. 

ДОПОВІДАВ: 

В.Л.Рик  –  депутат міської ради, про надання матеріалів, що підтверджують лобіювання 

депутатами, які працюють в ДТЕК,  інтересів компанії при прийнятті рішень міською 

радою.   

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 26.03/15 - 16 додається/. 

 Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                          «за»              -  18 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

ДОПОВІДАВ: 

А.С.Крижалка  –  депутат міської ради, про надання хронології звернень до міського 

голови по питанню видалення дерев на території села Вигівка та їх виконання.  

ВИРІШИЛИ: / рішення  № 26.04/15 - 16 додається/. 

 Голосували: ( Результати поіменного голосування додаються) 

                          «за»              -  17 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  1  

ДОПОВІДАВ: 

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

(додається).         

 ВИРІШИЛИ: / рішення  № 26.05/15-16 додається/. 

                     Голосували: 

                         «за»               -  18 

              «проти»        -  0  

                                 «утрим.»       -  0  

СЛУХАЛИ: 

29. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 
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Р.О. Джура – міський голова, про роботи, які проводяться на території міста; 

про перспективу водопостачання села Вигівка; про святкування Дня Державного прапора 

України, Дня незалежності України. 

 І.Я.Дашевич –  депутат міської ради, про заслуховування на пленарному засіданні 

про роботу Бурштинського відділення поліції. 

В.А.Печерський – менеджер по взаємодії з місцевими органами влади ДТЕК 

Бурштинська ТЕС, про запит депутатів фракції «ВОЛЯ» щодо сплати податків                           

ВП «Бурштинська ТЕС». 

І.О.Дулик –  депутат міської ради, про текст звернення до Президента України, 

Голови Верховної Ради України, Примєр – міністра України щодо тарифів на житлово – 

комунальні послуги ( текст звернення додається). 

 

 

Міський голова                                           Роксолана Джура 


