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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

дев’ятнадцятої сесії міської ради сьомого скликання 

Від  27 жовтня 2016 року. м. Бурштин 

Початок:10:00 

Закінчення:13:30 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       23 депутати міської ради (список додається). 

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

Відсутні на сесії: 3депутати міської ради (Р.В.Дидик, Л.Р.Івасюк, Т.М.Сенчина). 

СЛУХАЛИ: Про порядок  денний дев’ятнадцятої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

Б.Б.Рибчук -  секретар міської ради, який ознайомив з проектом порядку  денного 

дев’ятнадцятої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до міського бюджету 2016 року (проект №366). 

2. Про Бюджетний регламент Бурштинської міської ради (проект №368). 

3. Про виділення коштів (проект №352). 

4. Про виділення коштів (проект №353). 

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

5. Про доповнення до рішення міської ради від 26.08.16 №13/16-16 «Про 

затвердження Положення про тендерний комітет виконавчого органу Бурштинської 

міської ради» (проект №330). 

6. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка на 2016 рік (проект №365). 

7. Про внесення змін до проекту Стратегії розвитку міста Бурштин до 2020 

року (проект №367). 

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

8. Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з місцевих фондів з 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2016 

рік» (проект №364). 

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



 2 

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

наданню в оренду у 2016-2017 роках (проект №370). 

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

Земельні питання. 

10. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибних ділянок)  (проект №332). 

11. Про виділення земельних ділянок із земель запасу міської ради для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (проект №355). 

12. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність із земель запасу міської 

ради (проект №363). 

13. Про виділення земельних ділянок із земель запасу міської ради для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (проект №369). 

14. Про надання попереднього погодження приватному підприємцю 

Янишівському А.В. на продаж земельної ділянки по вул.С.Бандери, 73(проект №361). 

15. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність (проект №331). 

16. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки 

для ведення садівництва, з передачею у власність (проект №333). 

17. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність (проект №335). 

18. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (проект №342). 

19. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність(проект №351). 

20. Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність(проект №358). 
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21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)з 

передачею у приватну власність(проект №334). 

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

обслуговування індивідуального гаражу з передачею у приватну власність(проект №336). 

23. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно 

свідоцтва про право на спадщину за законом на земельну частку пай (проект №337). 

24. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з передачею у власність (проект №340). 

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність(проект №346). 

26. 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 №348). 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаражу з передачею у власність(проект №354). 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаражу з передачею у власність(проект №359). 

29. Про поставлення на чергу для будівництва індивідуальних гаражів                          

в м. Бурштин (проект №344). 

30. Про поставлення на чергу для будівництва індивідуальних гаражів в                        

м. Бурштин (проект №357). 

31. Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянкидля будівництва 

та обслуговування жилого будинку,господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок)(проект №360). 

32. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо розподілу земельних ділянок по вул.Шевченка,1 та  вул. Нова,25 А  м. 

Бурштин    м.Бурштин (проект №362). 

33. Про вилучення земельної ділянки із користування громадянина Полозяка 

Миколи Олексійовича та переведення її в землі запасу міської ради (проект №338). 

34. Про внесення зміни в п.26 рішення міської ради від 21.10.2015 № 19.8/62-15 

«Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок під 
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будівництво та обслуговування індивідуальних авто гаражів  з передачею у власність із 

земель запасу міської ради» (проект №339). 

35. Про внесення змін в черговість на одержання земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилого будинку,господарських будівель та споруд 

(присадибних ділянок) (проект №341). 

36. Про внесення зміни в п.3 рішення міської ради від 31.05.2011 №13.13/06-11 

“Про надання дозволів на складання проектів відведення земельних ділянок з передачею у 

власність ” (проект №349). 

37. Про внесення зміни в п.1 рішення міської ради від 28.01.2016 №16/06-16 

“Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок ” (проект 

№356). 

38. Про надання дозволу громадянину Російської Федерації Максимову Л.О. на 

складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)на 

умовах оренди (проект №343). 

39. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних 

ділянок (проект №345). 

40. Про погодження громадянину Олійнику О.З. передачі в суборенду 

орендованої земельної ділянки по вул. Шухевича, 5 а(проект №347). 

41. Про надання попереднього погодження приватному підприємцю Вдовичину 

Семену Івановичу на продаж земельної ділянки по вул. Нова 25 “Б” (проект №350). 

Доповідач: О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно-екологічного відділу. 

42. Відповіді на депутатські запити. 

43. Депутатські запити. 

44. Різне. 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок  денний дев’ятнадцятої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до міського бюджету 2016 року (проект №366). 

2. Про Бюджетний регламент Бурштинської міської ради (проект №368). 

3. Про виділення коштів (проект №352). 

4. Про виділення коштів (проект №353). 

Доповідач: О. І. Петровська - начальник фінансового відділу. 
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5. Про доповнення до рішення міської ради від 26.08.16 №13/16-16 «Про 

затвердження Положення про тендерний комітет виконавчого органу Бурштинської 

міської ради» (проект №330). 

6. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка на 2016 рік. (проект №365). 

7. Про внесення змін до проекту Стратегії розвитку міста Бурштин до 2020 

року (проект №367). 

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

8. Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з місцевих фондів з 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2016 

рік» (проект №364). 

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

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

наданню в оренду у 2016-2017 роках (проект №370). 

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

Земельні питання. 

10. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибних ділянок) (проект №332). 

11. Про виділення земельних ділянок із земель запасу міської ради для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (проект №355). 

12. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність із земель запасу міської 

ради (проект №363). 

13. Про виділення земельних ділянок із земель запасу міської ради для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (проект №369). 

14. Про надання попереднього погодження приватному підприємцю 

Янишівському А.В. на продаж земельної ділянки по вул.С.Бандери,73(проект №361). 

15. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність (проект №331). 
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16. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки 

для ведення садівництва, з передачею у власність (проект №333). 

17. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність (проект №335). 

18. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (проект №342). 

19. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність(проект №351). 

20. Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність(проект №358). 

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)                

з передачею у приватну власність(проект №334). 

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

обслуговування індивідуального гаражу з передачею у приватну власність(проект №336). 

23. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно 

свідоцтва про право на спадщину за законом на земельну частку пай (проект №337). 

24. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з передачею у власність (проект №340). 

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність(проект №346). 

26. 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 №348). 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаражу з передачею у власність(проект №354). 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаражу з передачею у власність(проект №359). 
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29. Про поставлення на чергу для будівництва індивідуальних гаражів в м. 

Бурштин (проект №344). 

30. Про поставлення на чергу для будівництва індивідуальних гаражів в м. 

Бурштин(проект №357). 

31. Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку,господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок) (проект №360). 

32. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо розподілу земельних ділянок по вул.Шевченка,1 та  вул. Нова,25 А  м. 

Бурштин м.Бурштин  (проект №362). 

33. Про вилучення земельної ділянки із користування громадянина Полозяка 

Миколи Олексійовича та переведення її в землі запасу міської ради (проект №338). 

34. Про внесення зміни в п.26 рішення міської ради від 21.10.2015 № 19.8/62-15 

«Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок під 

будівництво та обслуговування індивідуальних авто гаражів  з передачею у власність із 

земель запасу міської ради» (проект №339). 

35. Про внесення змін в черговість на одержання земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилого будинку,господарських будівель та споруд 

(присадибних ділянок) (проект №341). 

36. Про внесення зміни в п.3 рішення міської ради від 31.05.2011 №13.13/06-11 

“Про надання дозволів на складання проектів відведення земельних ділянок з передачею у 

власність” (проект №349). 

37. Про внесення зміни в п.1 рішення міської ради від 28.01.2016 №16/06-16 

“Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок” (проект 

№356). 

38. Про надання дозволу громадянину Російської Федерації Максимову Л.О. на 

складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

на умовах оренди (проект №343). 

39. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних 

ділянок (проект №345). 

40. Про погодження громадянину Олійнику О.З. передачі в суборенду 

орендованої земельної ділянки по вул. Шухевича, 5 а(проект №347). 

41. Про надання попереднього погодження приватному підприємцю Вдовичину 

Семену Івановичу на продаж земельної ділянки по вул. Нова 25 “Б” (проект №350). 
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Доповідач: О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу. 

42. Відповідь на депутатський запит (В.Л.Рика, А.С.Крижалки, 

І.З.Карвацького,І.М.Мазур, І.Я.Дашевича, Л.Р.Івасюк,  М.В.Шкарповича, А.І.Федорняка). 

43. Депутатські запити. 

44. Різне. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

    «за»           - 22 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: 

1. Про внесення змін до міського бюджету 2016 року (проект №366). 

ДОПОВІДАВ:  

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

рішення, та пропозицією комісії з питань бюджету та економічного розвитку: 

1.Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 1680936,0 грн. , 

а саме: 

- «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді заробітної плати»+1500000,0грн. 

- «Єдиний податок з фізичних осіб»+180936,0грн. 

2.Кошти від перевиконання дохідної частини міського бюджету за 9 місяців 

спрямувати та внести відповідні зміни: 

КВК 01 «міська рада»: 

-оплату енергоносіїв 20000,0грн. 

-поточний ремонт під’їздної дороги до будинку вул.В.Стуса ,13+40000,0грн. 

-придбання ноутбуків для Бурштинської ЦМЛ+20000,0грн. 

-оплата безкоштовних рецептів пільговим категоріям населення+26000,0грн. 

-дофінансування міської цільової програми протидії захворюванню на 

туберкульоз   на 2015-2016рр.+10000,0грн. 

-поточний ремонт вуличного освітлення від кафе «Золотий захід» до вул.Січових 

Стрільців,5+10000,0грн. 

-облаштування освітлення пішохідного переходу через дорогу «Львів-Івано-

Франківськ»+25000,0грн. 

-поточний ремонт шатрового покриття будинку по вул.Шухевича,16(заміна 

шиферу)+10000,0грн. 

-обслуговування вуличного освітлення +30000,0грн. 
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-поточний ремонт вуличного освітлення у провулку між вулицями С.Петлюри та 

С.Бандери+16000,0грн. 

-навчання щодо надання послуг супроводження роботи з єдиним та Державними 

реєстрами +1836,0 грн. 

-фінансування комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного 

захисту м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020 роки(придбання пального)+5000,0грн. 

- дофінансування міської програми розвитку фізичної культури і спорту в 

м.Бурштин та с Вигівка на 2016 рік для Бурштинської МФФ +10000,0грн. 

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»+20000,0грн. 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+1836,0грн.  

КФК 080101 «Лікарні» 

2730 «Інші виплати населенню»+26000,0грн. 

КЕКВ3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

+20000,0грн. 

При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 

20000,0грн. 

КФК 081007 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» 

КЕКВ 2220 «Медикаменти»+10000,0грн 

КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+91000,0грн. 

КФК130112 «Інші видатки» 

2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 

+10000,0 грн. 

КФК170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+40000,0грн. 

КФК 250404 «Інші видатки» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» +5000,0грн. 

КВК 10 «відділ освіти» 

-фінансування Бурштинського ТЕК у жовтні 2016р.+450000,0грн. 

-на оплату праці працівникам відділу освіти та науки+232000,0грн. 

-на оплату енергоносіїв закладів освіти+40000,0грн. 

-на оплату продуктів харчування ЗНЗ+15000,0грн. 
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-поточний ремонт огорожі Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів +30000,0грн. 

-на придбання електричної сковороди для Бурштинської гімназії+17000,0грн. 

-на придбання принтеру для Бурштинської гімназії+6000,0грн. 

-на придбання вікон в ЗОШ №3 +9500,0грн. 

-встановлення вентиляційної витяжки для Бурштинської гімназії +26000,0грн. 

-поточний ремонт приміщення ДНЗ №1+19000,0грн. 

-обстеження газокористувального обладнання Вигівського НВК+1600,0грн. 

-придбання праски для ДНЗ №3+1000,0грн. 

-поточний ремонт приміщення хімічного кабінету ЗОШ №1+40000,0грн. 

-доставка підручників+18000,0грн. 

- поточний ремонт електроосвітлення у ДНЗ №2 –15000,0грн. 

КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +70800,0грн. 

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

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+34000,0грн.  

КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії»+20000,0грн. 

КФК 070201 «Загальноосвітні школи»  

КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» +9500,0грн. 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування»+15 000,0грн. 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+100600,0грн. 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування»+23000,0грн. 

При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 

23000,0грн. 

КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +116000,0грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»+27000,0грн. 

КЕКВ 2271 «Оплата за теплопостачання»+20000,0грн  

КФК 070805 «Групи централізованого господарського обслуговування» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +15700,0грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»+2500,0грн 

КФК 070501 «Професійно-технічні заклади освіти»  

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +254900,0грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»+56000,0грн 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» +1190,0грн 
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КЕКВ 2220«Медикаменти»+2000,0грн. 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування»+21080,0грн. 

КЕКВ 2272 «Оплата за водопостачання»+4307,0грн. 

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

КВК 24 «відділ культури» 

поточний ремонт тепломережі міської дитячої музичної школи+27000,0грн. 

КФК 110205 «Школи естетичного виховання» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+27000,0грн  

КВК 75 «фінансовий відділ» 

-субвенція для Чернівецького прикордонного загону Державної прикордонної 

служби України західного регіонального управління (надання шефської підтримки для 

придбання матеріальних цінностей)+5000,0грн. 

- відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні 

послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої 

влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат 

на їх виробництво (надання) для КП «Житловик»+500000,0грн. 

КФК 100601 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-

комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу 

виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно 

обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) для КП «Житловик». 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)»+500000,0грн. 

КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів». 

КЕКВ 2620«Поточні трансферти органам державного управління інших 

рівнів»+5000,0грн. 

Субвенція Галицькому районному бюджету для Галицького ТЦСО для утримання 

самотніх людей та інвалідів м.Бурштин+10000,0грн. 

КФК 250380 «Інша субвенція» 

КЕКВ 2620«Поточні трансферти органам державного управління інших 

рівнів»+10000,0грн. 

дофінансування програми профілактики злочинності на 2016-2018 рр.+10000,0грн. 

КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів». 
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КЕКВ 2620«Поточні трансферти органам державного управління інших 

рівнів»+10000,0грн. 

3.Врахувати в складі доходів: 

3.1.загального фонду стабілізаційну дотацію з державного бюджету в сумі 

300000,0грн.та спрямувати: 

10 «відділу освіти»  

КФК 070501 «Професійно-технічні заклади освіти»  

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +250000,0грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»+50000,0грн 

3.2.спеціального фонду  іншу субвенцію з Бовшівського сільського бюджету в 

сумі 150 000,0грн. та спрямувати на проведення заходів з захисту від підтоплення та 

затоплення, направлені на запобігання небезпечних, геологічних процесів, усунення їх 

негативного впливу на території Бурштинської міської ради вул.Герцена 

КВК 01 «міська рада» 

КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+150000,0грн. 

4.Відповідно листів розпорядників коштів внести наступні зміни: 

КВК 01 «міська рада» 

КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл» 

КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»-70000,0грн. 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)»+70000,0грн.(КП «Житловик») 

КФК170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг». 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»-6099,0грн. 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів»+6099,0грн. 

При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 

6099,0грн. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик -  депутат міської ради,з пропозицією внести зміни у КВК 10 «відділ 

освіти»: 

-доставка підручників+3000,0грн. 

О.І. Петровська –  начальник фінансового відділу, з пропозицією внести зміни у 

КВК 10 «відділ освіти» та доповнити його: 
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- поточний ремонт електроосвітлення у ДНЗ №2 – 15000,0грн 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  № 01/19–16  прийняти  за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування  додаються): 

   «за»            -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

 

ВИРІШИЛИ:доповнити проект рішення. 

1.Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 1680936,0грн.,а 

саме: 

«Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді заробітної плати»+1500000,0грн. 

«Єдиний податок з фізичних осіб»+180936.0грн. 

2.Кошти від перевиконання дохідної частини міського бюджету за 9 місяців 

спрямувати та внести відповідні зміни: 

КВК 01 «міська рада» 

-оплату енергоносіїв 20000,0грн. 

-поточний ремонт під’їздної дороги до будинку вул.В.Стуса,13+40000,0грн. 

-придбання ноутбуків для Бурштинської ЦМЛ+20000,0грн. 

-оплата безкоштовних рецептів пільговим категоріям населення+26000,0грн. 

-дофінансування міської цільової програми протидії захворюванню на 

туберкульоз   на 2015-2016рр.+10000,0грн. 

-поточний ремонт вуличного освітлення від кафе «Золотий захід» до вул.Січових 

Стрільців,5+10000,0грн. 

-облаштування освітлення пішохідного переходу через дорогу «Львів-Івано-

Франківськ»+25000,0грн. 

-поточний ремонт шатрового покриття будинку по вул. .Шухевича,16(заміна 

шиферу)+10000,0грн. 

-обслуговування вуличного освітлення +30000,0грн. 

-поточний ремонт вуличного освітлення у провулку між вулицями С.Петлюри та 

С.Бандери+16000,0грн. 

-навчання щодо надання послуг супроводження роботи з єдиним та Державними 

реєстрами +1836,0 грн. 

-фінансування комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного 

захисту м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020 роки(придбання пального)+5000,0грн. 
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- дофінансування міської програми розвитку фізичної культури і спорту в 

м.Бурштин та с Вигівка на 2016 рік для Бурштинської МФФ +10000,0грн. 

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»+20000,0грн. 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+1836,0грн.  

КФК 080101 «Лікарні» 

2730 «Інші виплати населенню»+26000,0грн. 

КЕКВ3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування»+20000,0грн. 

При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 

20000,0грн. 

КФК 081007 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» 

КЕКВ 2220 «Медикаменти»+10000,0грн 

КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+91000,0грн. 

КФК130112 «Інші видатки» 

2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)»+10000,0 грн. 

КФК170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг». 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+40000,0грн. 

КФК 250404 «Інші видатки» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» +5000,0грн. 

КВК 10 «відділ освіти» 

-фінансування Бурштинського ТЕК у жовтні 2016р.+450000,0грн. 

-на оплату праці працівникам відділу освіти та науки+232000,0грн. 

-на оплату енергоносіїв закладів освіти+40000,0грн. 

-на оплату продуктів харчування ЗНЗ+15000,0грн. 

-поточний ремонт огорожі Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів +30000,0грн. 

-на придбання електричної сковороди для Бурштинської гімназії+17000,0грн. 

-на придбання принтеру для Бурштинської гімназії+6000,0грн. 

-на придбання вікон в ЗОШ №3 +9500,0грн. 

-встановлення вентиляційної витяжки для Бурштинської гімназії +26000,0грн. 

-поточний ремонт приміщення ДНЗ №1+19000,0грн. 
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-обстеження газокористувального обладнання Вигівського НВК+1600,0грн. 

-придбання праски для ДНЗ №3+1000,0грн. 

-поточний ремонт приміщення хімічного кабінету ЗОШ №1+40000,0грн. 

- доставка підручників+3000,0грн. 

- поточний ремонт електроосвітлення у ДНЗ №2 – 15000,0грн 

КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +70800,0грн. 

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

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+34000,0грн.  

КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії»+20000,0грн. 

КФК 070201 «Загальноосвітні школи»  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+ 9500,0грн. 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування»+15000,0грн . 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+100600,0грн. 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування»+23000,0грн. 

При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 

23000,0грн. 

КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +116000,0грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»+27000,0грн. 

КЕКВ 2271 «Оплата за теплопостачання»+20000,0грн  

КФК 070805 «Групи централізованого господарського обслуговування» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +15700,0грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»+2500,0грн. 

КФК 070501 «Професійно-технічні заклади освіти»  

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +254900,0грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»+56000,0грн. 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»+ 1190,0грн. 

КЕКВ 2220«Медикаменти»+2000,0грн. 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування»+21080,0грн. 

КЕКВ 2272 «Оплата за водопостачання»+4307,0грн. 

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

КЕКВ 2720 «Стипендії»+100523,0грн. 
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КВК 24 «відділ культури» 

поточний ремонт тепломережі міської дитячої музичної школи+27000,0грн. 

КФК 110205 «Школи естетичного виховання» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+27000,0грн. 

КВК 75 «фінансовий відділ» 

-субвенція для Чернівецького прикордонного загону Державної прикордонної 

служби України західного регіонального управління (надання шефської підтримки для 

придбання матеріальних цінностей)+5000,0грн. 

- відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні 

послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої 

влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат 

на їх виробництво (надання) для КП «Житловик»+500000,0грн. 

КФК 100601 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-

комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу 

виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно 

обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) для КП «Житловик». 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)»+500000,0грн. 

КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» 

КЕКВ 2620«Поточні трансферти органам державного управління інших 

рівнів»+5000,0грн. Субвенція Галицькому районному бюджету для Галицького ТЦСО для 

утримання самотніхлюдей та інвалідів м.Бурштин+10000,0грн. 

КФК 250380 «Інша субвенція» 

КЕКВ 2620«Поточні трансферти органам державного управління інших 

рівнів»+10000,0грн.дофінансування програми профілактики злочинності на 2016-2018 

рр.+10000,0грн. 

КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» 

КЕКВ 2620«Поточні трансферти органам державного управління інших 

рівнів»+10000,0грн. 

3.Врахувати в складі доходів: 

3.1.загального фонду стабілізаційну дотацію з державного бюджету в сумі 

300000,0грн.та спрямувати  
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10 «відділу освіти»  

КФК 070501 «Професійно-технічні заклади освіти»  

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» +250000,0грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»+50000,0грн 

3.2.спеціального фонду  іншу субвенцію з Бовшівського сільського бюджету в 

сумі 150000,0грн. та спрямувати на проведення заходів з захисту від підтоплення та 

затоплення, направлені на запобігання небезпечних, геологічних процесів, усунення їх 

негативного впливу на території Бурштинської міської ради вул.Герцена. 

КВК 01 «міська рада» 

КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»+150000,0грн. 

4.Відповідно листів розпорядників коштів внести наступні зміни: 

КВК 01 «міська рада» 

КФК 100203 «Благоустрій міст та сіл» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»-70000,0грн. 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)»+70000,0грн.(КП «Житловик»). 

КФК170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»-6099,0грн. 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів»+6099,0грн. 

При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 

6099,0грн. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»              -  22 

«проти»       -  0 

«утрим.»      -  0 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 01/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

            «за»              -  22 

         «проти»        -  0 

         «утрим.»       -  0 
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СЛУХАЛИ: 

2. Про Бюджетний регламент Бурштинської міської ради (проект №368). 

ДОПОВІДАВ:  

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

пропозицією комісії з питань бюджету та економічного розвитку. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук -  секретар міської ради, про зведену таблицю рекомендацій постійних комісій 

ради та юридичного відділу до проектів рішень (додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 02/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                          «за»              - 22 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

3. Про виділення коштів (проект №352). 

ДОПОВІДАВ:  

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

рішення, та пропозицією комісії з питань бюджету та економічного розвитку: 

- виділити кошти в сумі 5000,0 грн. на лікування жительці м. Бурштин Янків Надії 

Миколаївні згідно поданих документів. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  № 03/19–16  прийняти  за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                           «за»            -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

 

ВИРІШИЛИ:доповнити проект рішення п.2 : 

Виділити кошти в сумі 5000,0 грн. на лікування жительці м. Бурштин Янків Надії 

Миколаївні згідно поданих документів. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»            -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 03/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»              -  22 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

Депутат міської ради Р.С.Іванюк прибув на пленарне засідання міської ради. 

СЛУХАЛИ: 

4. Про виділення коштів (проект №353). 

ДОПОВІДАВ:  

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

рішення, та пропозицією комісії з питань бюджету та економічного розвитку: 

- виділити кошти в сумі 1000,0 грн. на лікування жительці м. Бурштин Бичинській 

Галині Миколаївні згідно поданих документів; 

- виділити кошти в сумі 1000,0 грн. на лікування жительці м. Бурштин Шуберт 

Марії Франківні згідно поданих документів; 

- виділити кошти в сумі 1000,0 грн. жительці м. Бурштин Федорів Розалії 

Йосипівні на лікування її чоловіка Федорів Богдана Степановича згідно поданих 

документів; 

- виділити кошти в сумі 1000,0 грн. жителю м. Бурштин Гуралю Івану Орестовичу 

на лікування його сина Гураля Андрія Івановича згідно поданих документів. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  № 04/19–16  прийняти  за основу. 

Голосували  (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  23 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

 

ВИРІШИЛИ:доповнити проект рішення: 

2.Виділити кошти в сумі 1000,0 грн. на лікування жительці м. Бурштин 

Бичинській Галині Миколаївні згідно поданих документів. 

3. Виділити кошти в сумі 1000,0 грн. на лікування жительці м. Бурштин Шуберт 

Марії Франківні згідно поданих документів. 

4.Виділити кошти в сумі 1 000,0 грн. жительці м. Бурштин Федорів Розалії 

Йосипівні на лікування її чоловіка Федорів Богдана Степановича згідно поданих 

документів. 
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5. Виділити кошти в сумі 1000,0 грн. жителю м. Бурштин Гуралю Івану 

Орестовичу на лікування його сина Гураля Андрія Івановича згідно поданих документів. 

                     Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  23 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 04/19-16 додається). 

      Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»             -  23 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

5. Про доповнення до рішення міської ради від 26.08.16 №13/16-16 «Про 

затвердження Положення про тендерний комітет виконавчого органу Бурштинської 

міської ради» (проект №330). 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук -  секретар міської ради, про те, що проект № 330 суперечить ч.2 ст.11 

закону України «Про публічні закупівлі»; даний проект в такій редакції не може бути 

прийнятим радою, оскільки суперечитиме законодавство України щодо здійснення 

публічних закупівель. Зокрема: ч.2 ст.11 ЗУ «Про публічні закупівлі», п.2.1 положення 

про тендерний комітет виконавчого органу Бурштинської міської ради передбачено, що 

затвердження складу, зміни до складу тендерного комітету є виключною компетенцією 

м/р (замовника).З метою забезпечення належної діяльності та кворуму під час засідання 

комітету (у випадку перебування окремих посадових осіб в щорічній основній та 

додатковій відпустках, чи у разі тимчасової непрацездатності), рекомендую ввести до 

складу тендерного комітету додатково необхідну кількість осіб. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, з пропозицією не підтримувати проект рішення 

та рекомендував підготувати новий проект рішення з розширеним складом тендерного 

комітету. 

ВИРІШИЛИ: Проект рішення депутатами відхилений (проект № 330 додається) 
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                     Голосували: (Результати поіменного голосування додаються) 

                                                         «за»              -  0 

«проти»       -  23 

                                                         «утрим.»      -  0 

СЛУХАЛИ: 

6. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка на 2016 рік. (проект №365). 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення та рекомендаціями комісій: 

1.Зняти: «придбанняз апчастин для ремонту автогрейдера КП «Житловик» - 70 

000,0 грн. 

Доповнити: - поточний ремонт під’їздної дороги до будинку вул.В.Стуса,13 – +40 

000,0 грн.; 

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

районі кафе «ЗолотийЗахід») до будинку по вул. С.Стрільців,5» - +10 000,0 грн.; 

- облаштування освітлення пішохідного переходу до ПК «Прометей» - +25 000,0 

грн.; 

- поточний ремонт шатрового покриття будинку по вул.Шухевича,16 (заміна 

шиферу) - +10 000,0грн.; 

- обслуговування вуличногоосвітлення - +30 000,0 грн.; 

- поточний ремонт вуличного освітлення у провулку між вулицями С.Петлюри та 

С.Бандери -  +16 000,0 грн.; 

2. Перенаправити залишкові кошти за актами виконання робіт в сумі 6452,60 грн. 

по заходах.: 

- заміна погрузних глибинних насосів ЕЦВ - -401,15 грн.; 

- поточний ремонт вуличного освітлення по вул.Шухевича - -231,40 грн.; 

- заміна водопровідної мережі Коростовичі, свердловина №3 - свердловина №4                  

д.225 –        - 455,40 грн.; 

- заміна обладнання для лабораторії ВОС - -252,60 грн.; 
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- заміна водопроводу Коростовичі-свердловина №2 – -242,80 грн.; 

- виготовлення та заміна шиберів на виході з первинних відстійників - -781,60 

грн.; 

- улаштування доріжки по вул.Бандери,34 - -994,80 грн.; 

- поточний ремонт освітлення будинку по вул.Шухевича 2 - -108,40 грн.; 

- поточний ремонт вуличного освітлення від вул. Д.Галицького  довулЛісної - -

786,20 грн; 

- ремонт двох автозупинок громадського транспорту у м.Бурштин - -847,20 грн.; 

- встановлення огорожі по вул. Міцкевича - -87,0 грн.; 

- поточний ремонт вуличного освітлення в районі вул.Стефаника 15-17 - -1264,05 

грн.на  п.«виконання експертизи проекту будівництва мереж водопостачання та споруд на 

них до ділянки «Індустріального парку «Бурштин» - +6452,60 грн. 

3. Зняти: розробка проекту детальної території забудови мікрорайону в урочищі 

«Пасовище» - - 1,0 тис.грн. 

Направити на «публікацію матеріалів у газеті «Бурштинський вісник» - +1,0 

тис.грн.; 

Зняти з «експертна оцінка комунального майна та земельних ділянок, організація 

та проведення аукціонів» - - 49,0 тис.грн.. 

Направити: на «розробка топографо-геодезичних вишукувань та с.Вигівка» – + 

45,0 тис.грн. 

- «виконання експертизи проекту будівництва каналізаційних мереж та споруд на 

них до «Індустріального парку «Бурштин» - +4,0 тис.грн. 

Знятиіз «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення 

Т-09-10 Бурштин-Калуш, км 0+000 – км 1+200 в Івано-Франківській області» - -190267,0 

грн. 

Направити:  

- «ремонт дороги в районі церкви по вул.Петлюри» – 54000,0 грн.; 
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- «поточний ремонт дороги в районі вул.О.Басараб,2-4» - 25000,0 грн.; 

- «Робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Енергетиків 

в м.Бурштин Івано-Франківської області» - 5268,0 грн.; 

- експертиза проекту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по 

вул.Енергетиків в м.Бурштин Івано-Франківської області» - 1861,20 грн.; 

- експертиза проекту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по 

вул.Р.Шухевича (від вул.Калуська до заїзду до будинків Р.Шухевича 10-12) у м.Бурштин – 

1862,40 грн. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик – депутат міської ради,про технічну правку: 

- експертиза проекту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по 

вул.Шухевича (від вул.Міцкевича до заїзду до будинків Р.Шухевича 10-12) у м.Бурштин 

Івано-Франківської області» - 1862,40 грн. 

- технагляд за виконанням робіт - 513,0 грн. 

- капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Енергетиків: + 99 900 грн. 

 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  №05/19–16  прийняти  за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                           «за»            -  23 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ВИРІШИЛИ:доповнити проект рішення. 

1. Зняти: «придбання запчастин для ремонту автогрейдера КП «Житловик» -                   

70 000,0 грн. 

Доповнити: 

- поточний ремонт під’їздної дороги до будинкувул.В.Стуса,13 - +40 000,0 грн.; 

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

районі кафе «ЗолотийЗахід») до будинку по вул. С.Стрільців,5» - +10 000,0 грн.; 
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- облаштування освітлення пішохідного переходу до ПК «Прометей» - +25 

000,0 грн.; 

- поточний ремонт шатрового покриття будинку по вул.Шухевича,16 (заміна 

шиферу) - +10 000,0грн.; 

- обслуговування вуличного освітлення - +30 000,0 грн.; 

- поточний ремонт вуличного освітлення у провулку між вулицями С.Петлюри та 

С.Бандери -   +16 000,0 грн. 

2. Перенаправити залишкові кошти за актами виконання робіт в сумі 6452,60 грн. 

по заходах:  

- заміна погрузних глибинних насосів ЕЦВ - -401,15 грн.; 

- поточний ремонт вуличного освітлення по вул.Шухевича - -231,40 грн.; 

- заміна водопровідної мережі Коростовичі, свердловина №3-свердловина №4 

д.225» -- 455,40 грн.; 

- заміна обладнання для лабораторії ВОС - -252,60 грн.; 

- заміна водопроводу Коростовичі-свердловина №2 – -242,80 грн.; 

- виготовлення та заміна шиберів на виході з первинних відстійників -                           

-781,60 грн.; 

- улаштування доріжки по вул.Бандери,34 - -994,80 грн.; 

- поточний ремонт освітлення будинку по вул.Шухевича 2 - -108,40 грн.; 

- поточний ремонт вуличного освітлення від вул.Д.Галицького  до вул.Лісної - -

786,20 грн.; 

- ремонт двох автозупинок громадського транспорту у м.Бурштин - -847,20 грн.; 

- встановлення огорожі по вул. Міцкевича - -87,0 грн.; 

- поточний ремонт вуличного освітлення в районівул.Стефаника 15-17 - -1264,05 

грн.; 

на п.«виконання експертизи проекту будівництва мереж водопостачання та 

споруд на них до ділянки «Індустріального парку «Бурштин» - +6452,60 грн. 
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3. Зняти: розробка проекту детальної території забудови мікрорайону в урочищі 

«Пасовище» - - 1,0 тис.грн. 

Направити на «публікацію матеріалів у газеті «Бурштинський вісник» - +1,0 

тис.грн. 

Зняти з «експертна оцінка комунального майна та земельних ділянок, організація 

та проведення аукціонів» - - 49,0 тис.грн. 

Направити на:  

- «розробка топографо-геодезичних вишукувань та с.Вигівка» – +45,0 тис.грн.; 

- «виконання експертизи проекту будівництва каналізаційних мереж та споруд на 

них до «Індустріального парку «Бурштин» - +4,0 тис.грн. 

Знятиіз «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення 

Т-09-10 Бурштин-Калуш, км 0+000 – км 1+200 в Івано-Франківській області» - -190267,0 

грн. 

Направити:  

- «ремонт дороги в районі церкви по вул.Петлюри – 54000,0 грн.; 

- «поточний ремонт дороги в районі вул.О.Басараб,2-4» - 25000,0 грн.; 

- робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Енергетиків в 

м.Бурштин Івано-Франківської області» - 5268,0 грн.; 

- експертиза проекту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по 

вул.Енергетиків в м.Бурштин Івано-Франківської області» - 1861,20 грн.; 

- експертиза проекту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по 

вул.Р.Шухевича (від вул.Калуська до заїзду до будинків Р.Шухевича 10-12) у м.Бурштин – 

1862,40 грн.; 

- експертиза проекту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по 

вул.Шухевича (від вул.Міцкевича до заїзду до будинків Р.Шухевича 10-12) у м.Бурштин 

Івано-Франківської області» - 1862,40 грн.; 

- технагляд за виконанням робіт - 513,0 грн.; 

- капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Енергетиків: + 99 900 грн. 
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»           -  23 

«проти»    -  0 

                                                           «утрим.»   -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 05/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

         «за»          -  23 

       «проти»    -  0 

       «утрим.»   -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про внесення змін до проекту Стратегії розвитку міста Бурштин до 2020 

року     (проект №367). 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення та пропозиціями : 

- у  п.1.1. -Реформування системи теплозабезпечення міста – 1 075,0 тис.грн.; 

- внести п.6. Проведення ремонту внутрішніх комунікацій (підвальна частина 

висотних житлових будинків) – 300,0 тис.грн.; 

- утеплення фасаду та заміна вікон на енергозберігаючі в адмінбудівлі 

Бурштинської міської ради – 300,0 тис.грн.; 

- розробка проектно-кошторисної документації комплексної термосанації будівлі 

Бурштинської міської лікарні – 140,0 тис.грн.; 

- ремонт приміщення кафе «Кристал» по вул. Січових Стрільців, 20 для 

організації роботи центру надання адміністративних послуг – 180,0 тис.грн.; 

- підвищення активності громади шляхом залучення до спортивного способу 

життя – 400,0 тис.грн.; 

- покращення умов для адаптації та інтеграції товариства молодих інвалідів в 

суспільстві – 200,0 тис.грн. 

- у п.1.4. Підготовка ПКД для будівництва ділянки дороги «м.Бурштин-

с.Коростовичі-с.Куропатники з використанням золошлакових матеріалів» - 160,0 тис.грн. 

 

ВИРІШИЛИ: проектрішення  №06/19–16  прийняти  за основу. 

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

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ВИРІШИЛИ:доповнити проект рішення. 

- у  п.1.1. -Реформування системи теплозабезпечення міста – 1075,0 тис.грн,; 

- внести п.6. Проведення ремонту внутрішніх комунікацій (підвальна частина 

висотних житлових будинків) – 300,0 тис.грн.; 

- утеплення фасаду та заміна вікон на енергозберігаючі в адмінбудівлі 

Бурштинської міської ради – 300,0 тис.грн.; 

- розробка проектно-кошторисної документації комплексної термосанації будівлі 

Бурштинської міської лікарні – 140,0 тис.грн.; 

- ремонт приміщення кафе «Кристал» по вул. Січових Стрільців, 20 для 

організації роботи центру надання адміністративних послуг – 180,0 тис.грн.; 

- підвищення активності громади шляхом залучення до спортивного способу 

життя – 400,0 тис.грн.; 

- покращення умов для адаптації та інтеграції товариства молодих інвалідів в 

суспільстві – 200,0 тис.грн.; 

-  у п.1.4. Підготовка ПКД для будівництва ділянки дороги «м.Бурштин-

с.Коростовичі-с.Куропатники з використанням золошлакових матеріалів» - 160,0 тис.грн. 

 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                          «за»             -  23 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 06/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»              -  23 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з місцевих фондів з 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2016 

рік» (проект №364). 
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ДОПОВІДАВ:  

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

рішення та пропозиціями : 

Зняти з заходів з захисту від підтоплення та затоплення направлених на 

запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів усунення їх негативного впливу 

на території Бурштинської міської ради   вул. Молодіжна -162500,0грн. 

Направити на: 

1) Заходи з захисту від підтоплення та затоплення направлених на запобігання 

розвитку небезпечних геологічних процесів усунення їх негативного впливу на території 

Бурштинської міської ради: 

-Бурштинська ЗОШ  І-ІІІ ст.№2 +10 000,0грн; 

-вул.В.Стуса ,8+35000,0грн.; 

- вул.Герцена+150000,0грн. 

2) Ліквідацію фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи 

припинення забруднення підземних і поверхневих вод+20000,0грн. 

3) Придбання насосного і технічного обладнання для заміни такого, що 

використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах насосне 

обладнання КНС5+42500,0грн. 

4) Заходи з озеленення: 

- скверГ.Сковороди+40000,0грн.; 

-вул.В.Стуса 6,8+15000,0грн.; 

-вул.В.Стуса 5,7,9+20000,0грн.; 

- майданчик між будинками В.Стуса,14,12,21+30000,0грн.; 

-вул.Є.Коновальця +2000,0грн.; 

- зона зелених насаджень по вул.Міцькевича+20000,0грн. 

ВИСТУПИЛИ: 

А.С.Крижалка – депутат міської ради,з пропозицією конкретизувати вулицю в 

с.Вигівка – біля стадіону. 

В.Л.Рик–депутат міської ради,з пропозицією вилучити у  п.5 «утилізація». 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 07/19–16  прийняти  за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»          -  23 

   «проти»    -  0 

   «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ:доповнити проект рішення. 
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Зняти з заходів з захисту від підтоплення та затоплення направлених на 

запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів усунення їх негативного впливу 

на території Бурштинської міської ради   вул. Молодіжна -162500,0грн. 

Направити на: 

1) Заходи з захисту від підтоплення та затоплення направлених на запобігання 

розвитку небезпечних геологічних процесів усуненняїх негативного впливу на території 

Бурштинської міської ради: 

-Бурштинська ЗОШ  І-ІІІ ст.№2 +10 000,0грн; 

-вул.В.Стуса ,8+35000,0грн.; 

- вул.Герцена+150000,0грн. 

2) Ліквідацію фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи 

припинення забруднення підземних і поверхневих вод+20000,0грн. 

3) Придбання насосного і технічного обладнання для заміни такого, що 

використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах насосне 

обладнання КНС5+42500,0грн. 

4) Заходи з озеленення: 

- скверГ.Сковороди+40000,0грн.; 

-вул.В.Стуса 6,8+15000,0грн.; 

-вул.В.Стуса 5,7,9+20000,0грн.; 

- майданчик міжб удинками В.Стуса,14,12,21+30000,0грн.; 

-вул.Є.Коновальця +2000,0грн.; 

- зона зелених насаджень по вул.Міцькевича+20000,0грн. 

5) Пункт 3 «Заходи з захисту від підтоплення і затоплення направлених на 

запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення їх негативного впливу 

на території і об’єкти на території Бурштинської міської ради»: 

с. Вигівка  ( біля стадіону)–  26 000 грн. 

6) Пункт 5 «Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 

захоронення  ТПВ по вулицях міста». 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                           «за»           -  23 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 07/19-16 додається). 

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

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 

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

наданню в оренду у 2016-2017 роках (проект №370). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Горват – депутат міської ради, про можливість надання в оренду нежитлового 

приміщення, яке знаходиться на ІІІ-му поверсі КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня» по вул. Р. Шухевича, 18, м. Бурштин, загальною площею 18 м². 

І.І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального майна, про 

можливість надання даного приміщення в оренду на 2,5 год. кожної суботи для медичної 

підготовки водіїв та процедуру надання приміщення в оренду. 

В.Л.Горват – депутат міської ради, про наявність ліцензії у КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» для надання цього виду послуг. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 08/19 –16  прийняти  за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

                                                           «за»            -  21 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  2 

ВИРІШИЛИ:Внести в перелік об’єктів, що підлягають наданню в оренду в 2016-2017 

роках наступні нежитлові приміщення: 

- нежитлове приміщення, яке знаходиться на ІІІ-му поверсі КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» по вул. Р. Шухевича,18, м. Бурштин, загальною площею 18 м². 

               Голосували ( Результати поіменного голосування додаються): 

«за»           -  17 

«проти»      -  1 

«утрим.»     -  5 

ВИСТУПИЛИ: 
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М.В.Шкарпович – депутат міської ради, про уточнення процедури надання 

приміщень які знаходиться в Будинку культури ім. Т. Шевченка по вул. С. Бандери, 60  в 

оренду. 

ВИРІШИЛИ: Внести в перелік об’єктів, що підлягають наданню в оренду в 2016-2017 

роках наступні нежитлові приміщення: 

- приміщення актового залу, яке знаходиться в Будинку культури ім. Т. Шевченка 

по вул. С. Бандери, 60, загальною площею 135 м²; 

- приміщення світлиці в Будинку культури ім. Т. Шевченка по вул. С. Бандери, 60, 

загальною площею 37,5 м². 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»           -  23 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 08/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  23 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибних ділянок)  (проект №332). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 09/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»               -  21 

                                                         «проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 
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СЛУХАЛИ: 

11. Про виділення земельних ділянок із земель запасу міської ради для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (проект №355). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради, про відсутність Положення про 

поставлення на чергу. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про відсутність норми закону про 

постановку на чергу. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про відсутність норми закону про постановку 

на чергу. 

І.Я.Дашевич – депутат міської ради,про підтримку проекту рішення. 

І.О.Дулик – депутат міської ради,про відмову у виділенні земельних ділянок 

громадянам ,які ставляться на чергу попереднім рішенням. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  №10/19 –16  прийняти  за основу. 

               Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»             -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про відмову у виділенні земельних ділянок 

громадянам : 

- Соколу Володимиру Сергійовичу;  

- Любих Сергію Васильовичу;  

- Тіщенку Роману Сергійовичу; 
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-Наритнику Володимиру Володимировичу, а залишити за ними пропоновані 

земельні ділянки із затвердженням на наступній сесії.  

ВИСТУПИЛИ: 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про оголошення перерви для консультацій. 

М.В.Шкарпович – депутат міської ради,голова фракції «Сила людей»,з 

пропозицією оголосити перерву. 

Примітка. В роботі сесії міської ради оголошено позачергову перерву. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про зняття своєї пропозиції . 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 10/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»           -  21 

«проти»     -  0 

 «утрим.»   -  1 

СЛУХАЛИ: 

12. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність із земель запасу міської 

ради (проект №363). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 11/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

13. Про виділення земельних ділянок із земель запасу міської ради для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (проект №369). 

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

ознайомила із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про відмову брати участь у голосуванні. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про надання інформації від І.О.Дулика 

щодо постановки на чергу . 

І.О.Дулик – депутат міської ради, Й.Погляд стояв на черзі; був вітчимом та 

переписав свою чергу на маму І.О.Дулика, яка переписала на нього. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 12/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             - 19 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  1 

СЛУХАЛИ: 

14. Про надання попереднього погодження приватному підприємцю 

Янишівському А.В. на продаж земельної ділянки по вул.С.Бандери,73 (проект №361). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про те,що по документах дана земельна 

ділянка складається з 3 земельних ділянок. Відділ архітектури Галицької РДА виготовив 

документ,який об’єднав ці ділянки в одну. 

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, про наявність у 

заявника нежитлового приміщення площею 73 м.кв.; про виділення земельної ділянки; 

про аварійність приміщення та наявність власників квартир у будинку; земельна ділянка 

перебуває у спільній власності; про пропозицію земельної комісії взяти погодження у 

жильців будинку на продаж земельної ділянки.  

І.Я.Дашевич – депутат міської ради, про відсутність погодження від жильців 

будинку. 

А.В.Янишівський - приватний підприємець (текс виступу додається).  

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про відсутність правових підстав 

на відмову у наданні попереднього погодження приватному підприємцю                    

Янишівському А.В. на продаж земельної ділянки по вул.С.Бандери,73. 



 35 

Р.С.Іванюк – депутат міської ради, з пропозицією врахувати, що земельна 

ділянка є прибудинковою територією. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про стан забезпечення житлом мешканцями 

аварійного будинку. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про забезпечення житлом 

мешканців аварійного будинку. 

І.Я.Дашевич – депутат міської ради, про недотримання умов при виділенні житла. 

 

ВИРІШИЛИ: Проект рішення депутатами відхилений (проект № 361додається). 

Голосували:( Результати поіменного голосування додаються) 

    «за»              -  7 

   «проти»       -  3 

     «утрим.»      -  13 

СЛУХАЛИ: 

15. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність (проект №331). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 13/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  20 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

16. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки 

для ведення садівництва, з передачею у власність (проект №333). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 14/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  21 
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    «проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

17. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність (проект №335). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 15/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  22 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

18. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (проект №342). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про відмову брати участь у голосуванні. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 16/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  21 

                                                        «проти»        -  0 

                                                        «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

19. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (проект №351). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 17/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  22 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

20. Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для  ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (проект №358). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 18/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  23 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)з 

передачею у приватну власність(проект №334). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

2. Затвердити гр. Стельмаху Петру Олексійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
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споруд (присадибна ділянка)  в м. Бурштин по вулиці І.Франка 10, площею 0,0650 га з 

передачею у приватну власність. 

2.1. Пеpедати  гр. Стельмаху Петру Олексійовичу у власність земельну ділянку(кад. 

номер 2621210300:01:003:0423) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин по                                  

вулиці І.Франка 10, площею 0,0650 га. 

3. Затвердити гр. Стельмаху Петру Олексійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в м. Бурштин по вулиці 

І.Франка, площею 0,0530 га з передачею у приватну власність. 

3.1. Пеpедати  гр. Стельмаху Петру Олексійовичу у власність земельну ділянку(кад. 

номер 2621210300:01:003:0422) для ведення особистого селянського господарства в м. 

Бурштин по вулиці І.Франка, площею 0,0530 га з передачею у приватну власність. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  №19/19 –16  прийняти  за основу. 

                   Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»             -  23 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ВИРІШИЛИ: Внести доповнення до проекту рішення: 

2. Затвердити гр. Стельмаху Петру Олексійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  в м. Бурштин по вулиці І.Франка 10, площею 0,0650 га з 

передачею у приватну власність. 

2.1. Пеpедати  гр. Стельмаху Петру Олексійовичу у власність земельну ділянку(кад. 

номер 2621210300:01:003:0423) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин по                                  

вулиці І.Франка 10, площею 0,0650 га. 

3. Затвердити гр. Стельмаху Петру Олексійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в м. Бурштин по вулиці 

І.Франка, площею 0,0530 га з передачею у приватну власність. 
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3.1. Пеpедати  гр. Стельмаху Петру Олексійовичу у власність земельну 

ділянку(кад. номер 2621210300:01:003:0422) для ведення особистого селянського 

господарства в м. Бурштин по вулиці І.Франка, площею 0,0530 га з передачею у приватну 

власність. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  23 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 19/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  23 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

обслуговування індивідуального гаражу з передачею у приватну власність (проект №336). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 20/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  23 

                                                        «проти»        -  0 

                                                        «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

23. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно 

свідоцтва про право на спадщину за законом на земельну частку пай (проект №337). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 21/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  23 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

24. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з передачею у власність (проект №340). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 22/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  23 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність                         

(проект №346). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 23/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  21 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  1 

СЛУХАЛИ: 

26. 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 №348). 

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

ознайомила із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 24/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  22 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаражу з передачею у власність (проект №354). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 25/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  22 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаражу з передачею у власність (проект №359). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 26/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  21 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

29. Про поставлення на чергу для будівництва індивідуальних гаражів в м. 

Бурштин (проект №344). 

ДОПОВІДАВ:  



 42 

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка 

ознайомила із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 27/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»              -  22 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

30. Про поставлення на чергу для будівництва індивідуальних гаражів в                                         

м. Бурштин (проект №357). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 28/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  22 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

31. Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок) (проект №360). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 29/19-16 додається). 

                 Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  22 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 
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СЛУХАЛИ: 

32. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо розподілу земельних ділянок м.Бурштин по вул.Шевченка,1 та   вул. 

Нова,25 А  м. Бурштин (проект №362). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, з пропозицією прийняти проект за основу 

та голосувати за кожний пункт окремо. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  №30/19 –16  прийняти  за основу. 

                                           Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»           -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ВИСТУПИЛИ: 

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, про ставку 

земельного податку та розподіл земельної ділянки. 

Л.І.Горват– депутат міської ради,про формулювання п.1. 

В.Є.Василик– депутат міської ради,про цільове призначення земельної ділянки. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, з пропозицією викласти п.1 у редакції: 

Надати дозвіл громадянину Паньківу Василю Григоровичу на виготовлення 

технічної документації  із землеустрою щодо розподілу земельної ділянки площею 1,25 га 

в  м. Бурштин по вул. Шевченка,1 (кадастровий номер 2621210300:01:003:0025), за кошти 

орендаря (замовника), з наступним оформленням договору оренди земельної ділянки. 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл громадянину Паньківу Василю Григоровичу на виготовлення 

технічної документації  із землеустрою щодо розподілу земельної ділянки площею 1,25га 

в  м. Бурштин по вул. Шевченка,1 (кадастровий номер 2621210300:01:003:0025), за кошти 

орендаря (замовника), з наступним оформленням договору оренди земельної ділянки. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  21 
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   «проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький– депутат міської ради,з пропозицією зняти з обговорення п.2. 

ВИРІШИЛИ:зняти з обговорення п.2: 

2.Надати дозвіл приватному підприємству «СТІВОН» на виготовлення технічної 

документації  із землеустрою щодо розподілу земельної ділянки в м. Бурштині по вул. 

Нова,25 А (кадастровий номер 2621210300:01:004:0328) з наступнимоформленням 

договору орендиземельноїділянкиплощею0,3166 га за коштиорендаря (замовника). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  19 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  1 

 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 30/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  20 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  1 

 

СЛУХАЛИ: 

33. Про вилучення земельної ділянки із користування громадянина Полозяка 

Миколи Олексійовича та переведення її в землі запасу міської ради (проект №338). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 31/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  20 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  1 
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СЛУХАЛИ: 

34. Про внесення зміни в п.26 рішення міської ради від 21.10.2015 № 19.8/62-15 

«Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних ділянок під 

будівництво та обслуговування індивідуальних авто гаражів  з передачею у власність із 

земель запасу міської ради» (проект №339).  

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 32/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  21 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

35. Про внесення змін в черговість на одержання земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибних ділянок) (проект №341). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 33/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  21 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  1 

СЛУХАЛИ: 

36. Про внесення зміни в п.3 рішення міської ради від 31.05.2011 №13.13/06-11 

“Про надання дозволів на складання проектів відведення земельних ділянок з передачею у 

власність” (проект №349). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 34/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  21 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

37. Про внесення зміни в п.1 рішення міської ради від 28.01.2016 №16/06-16 

“Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок”                    

(проект №356). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик– депутат міської ради, про відмову брати участь у голосуванні. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 35/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  18 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

38. Про надання дозволу громадянину Російської Федерації Максимову Л.О. на 

складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

на умовах оренди (проект №343). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Д.Данилюк– начальник юридичного відділу, про заявника (батьки заявника 

були репресовані). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 36/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  20 
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«проти»        -  1 

                                                       «утрим.»       -  1 

СЛУХАЛИ: 

39. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних 

ділянок (проект №345). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 37/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»               -  22 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

40. Про погодження громадянину Олійнику О.З. передачі в суборенду 

орендованої земельної ділянки по вул. Шухевича, 5 а(проект №347). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 38/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  22 

«проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

41. Про надання попереднього погодження приватному підприємцю Вдовичину 

Семену Івановичу на продаж земельної ділянки по вул. Нова 25 “Б” (проект №350). 

ДОПОВІДАВ:  

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

із поданими матеріалами,  проектом рішення та пропозиціями. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 34/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  22 
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«проти»        -  0 

                                                       «утрим.»       -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

42. Відповідь на депутатський запит (В.Л.Рика, А.С.Крижалки, 

І.З.Карвацького,І.М.Мазур, І.Я.Дашевича, Л.Р.Івасюк,  М.В.Шкарповича, А.І.Федорняка). 

ДОПОВІДАВ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про виконання рішення міської ради від 

23.09.2016 № 12/17 – 16 «Про депутатський запит В.Л.Рика , А.С.Крижалки, 

І.З.Карвацького, І.М.Мазур, І.Я.Дашевича, Л.Р.Івасюк, М.В.Шкарповича, А.І.Федорняка» 

(додається). 

ВИРІШИЛИ:прийняти рішення в цілому (рішення  № 40/19-16 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  22 

«проти»       -  0 

«утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 

43.  Депутатські запити.  

ДОПОВІДАВ: 

Р.Я.Бардашевський -  депутат міської ради, про депутатський запит (додається). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 41/19-16 додається). 

                     Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 

44.Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про підготовку до 20 сесії; про підготовку 

документаціїдепутатських комісій; про заповнення депутатами картки персонального 

обліку; про святкування  50 – річчя  Бурштинської міської лікарні; про надання інформації 
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депутатами щодо депутатських запитів; про вивезення сміття з території цвинтарів; про 

роботу комісії по формуванню бюджету на 2017 рік. 

В.Василик –  депутат міської ради, про надання інформації по індустріальному 

парку. 

В.Л.Рик – депутат міської ради,  про надання інформації по виконанню 

депутатського звернення щодо вилову безпритульних собак. 

В.Д.Данилюк– начальник юридичного відділу,щодо пропозицій від депутатського 

корпусу по тематиці проведення Дня депутата у Бурштинській міській раді. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про підготовку пропозицій щодо плану 

роботи Бурштинської міської ради на 2017 рік. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                         Богдан Рибчук 

 

 


