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Бурштинська міська рада
ПРОТОКОЛ
двадцять четвертої сесії міської ради сьомого скликання
Від 28 лютого 2017 року

м. Бурштин

Початок:10:00
Закінчення:16:50
Всього обрано депутатів - 26
Присутні на сесії:
–

25 депутатів міської ради (список додається).

–

представники політичних партій, громадських об’єднань, ЗМІ.

Відсутні на сесії: 1 депутат міської ради ( Т.М.Сенчина).
СЛУХАЛИ:
Про порядок денний двадцять четвертої сесії Бурштинської міської ради сьомого
скликання.
ДОПОВІДАВ:
Р.О.Джура - міський голова, яка ознайомила з проектом порядку денного двадцять
четвертої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання:
1. Про виконання міського бюджету за 2016 рік. (Проект №524)
Доповідач: О. І. Петровська - начальник фінансового відділу
2. Про Програму фінансової

підтримки культурно-просвітницького товариства

«Дзвін» на 2017 рік. (Проект №519)
3.

Про внесення змін в рішення міської ради від

04.02.2015 № 06/51-15

«Про

затвердження структури та граничної чисельності закладів культури м. Бурштин та
с. Вигівка» та Про внесення змін в рішення міської ради від 11.09.2015 № 15/61-15
«Про внесення змін у рішення міської ради № 06/51-15 від

04.02.2015 «Про

затвердження структури та граничної чисельності закладів культури м. Бурштин та
с. Вигівка». (Проект №520)
Доповідач:Ю.С.Степась – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх
зв’язків
4. Про виконання плану роботи Бурштинської міської ради за 2016 рік. (Проект
№522)
Доповідач:Б.Б.Рибчук – секретар міської ради
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5. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м. Бурштина та
с.Вигівка на 2016 рік. (Проект №512)
6.

Про виконання заходів Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та
с.Вигівка на 2016 рік . (Проект №513)
Доповідач: М.С.Назар - начальник відділу економіки та промисловості

7. Про внесення змін до Положення про проведення допорогових закупівель,
затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 № 03/20-16 . (Проект №548)
Доповідач: М.С.Назар - начальник відділу економіки та промисловості
8. Про безоплатну передачу основних засобів та інших необоротних матеріальних
активів

Бурштинському

торговельно-економічному

коледжу

Київського

національного торгово-економічного університету. (Проект №523)
Доповідач:І.М.Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби
9. Про надання дозволу на розробку проекту ДПТ (детального плану території) в
м. Бурштин по вул. Січових Стрільців. (Проект №516)
10. Про надання дозволу на розробку проекту ДПТ (детального плану території) в
м. Бурштин по вул. Коновальця. (Проект №517)
Доповідач: Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування і архітектури
11. Про затвердження звіту про оцінку багатоквартирного житлового будинку по
вул. Петлюри, 11 в м. Бурштин. (Проект №521)
Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального майна
12. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення
особистого селянського господарства з передачею у власність. (Проект №525)
13. Про поставлення на чергу для будівництва індивідуальних гаражів в м. Бурштин.
(Проект №526)
14. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва
індивідуального гаража з передачею у власність. (Проект №527)
15. Про виділення земельних ділянок із земель запасу міської ради для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка). (Проект №528),
16. Про розгляд заяви громадянина Тильки Б.В. щодо зменшення коефіцієнту ставки
орендної плати за орендовану земельну ділянку. (Проект №529)
17. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та

3

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна
ділянка) з передачею у власність. (Проект №530)
18. Про внесення змін в пункти 1 та 1.1 рішення міської ради від 29.11.2016 р. №15/2016 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва індивідуального гаража з передачею у власність». (Проект №531)
19. Про надання дозволу на виготовлення 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 власність. (Проект №532)
20. Про затвердження проекту відведення земельних ділянок для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. (Проект
№533)
21. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки

для обслуговування комплексу з послідуючим укладанням договору

оренди. (Проект №534)
22. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування індивідуального гаража з передачею у власність. (Проект №535)
23. Про внесення змін в черговість на одержання земельних ділянок для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних
ділянок). (Проект №536)
24. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок.
(Проект №537)
25. Про відмову у зменшенні ставки земельного податку для ВСП «Івано-Франківська
дирекція залізничних перевезень». (Проект №538)
26. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки

для

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність. (Проект №539)
27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення
особистого селянського господарства з передачею у приватну власність. (Проект
№540)
28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва індивідуального гаража з передачею
міської ради. (Проект №541)

у власність із земель запасу
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29. 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 із
земель запасу міської ради. (Проект №542)
30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
( відновлення) 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 №543)
31. Про вилучення земельної

ділянки з постійного користування молодіжно-

спортивного клубу «Карате-до «Тайфун». (Проект №544)
32. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних
ділянок).(Проект №545)
33. Про відмову громадянину Вінтонишин Б.Р. у поставленні на чергу для одержання
земельних

ділянок

для

будівництва

та

обслуговування

жилого

будинку,

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та у поставленні на чергу
для одержання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.
(Проект №546)
34. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність.
(Проект №547)
35. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування центрального ринку в м. Бурштин по вул. С.Стрільців 27 А. (Проект
№ 491)
36. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки для
обслуговування нежитлового приміщення ЗАТ «СТМ». (Проект № 503)
37. Про затвердження Положення про порядок надання земельних ділянок громадянам
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка). (Проект 155)
Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу
38. Відповіді на депутатські запити.
39. Депутатські запити.
40. Різне.
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ВИСТУПИЛИ:
Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, з пропозицією зняти з обговорення проект № 491
«Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування центрального ринку в м. Бурштин по вул. С.Стрільців 27 А» згідно заяви
приватного підприємця В.І.Русиняка ( заява додається).
ВИРІШИЛИ:
Прийняти проект порядку денного 24 сесії за основу.
1. Про виконання міського бюджету за 2016 рік. (Проект №524)
Доповідач: О. І. Петровська - начальник фінансового відділу
2. Про Програму фінансової

підтримки культурно-просвітницького товариства

«Дзвін» на 2017 рік. (Проект №519)
3. Про внесення змін в рішення міської ради від

04.02.2015 № 06/51-15

«Про

затвердження структури та граничної чисельності закладів культури м. Бурштин та
с. Вигівка» та Про внесення змін в рішення міської ради від 11.09.2015 № 15/61-15
«Про внесення змін у рішення міської ради від

04.02.2015 № 06/51-15 «Про

затвердження структури та граничної чисельності закладів культури м. Бурштин та
с. Вигівка». (Проект №520)
Доповідач:Ю.С.Степась – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх
зв’язків
4. Про виконання плану роботи Бурштинської міської ради за 2016 рік. (Проект
№522)
Доповідач:Б.Б.Рибчук – секретар міської ради
5. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м. Бурштина та
с.Вигівка на 2016 рік. (Проект №512)
6.

Про виконання заходів Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та
с.Вигівка на 2016 рік . (Проект №513)
Доповідач: М.С.Назар - начальник відділу економіки та промисловості

7. Про внесення змін до Положення про проведення допорогових закупівель,
затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 № 03/20-16 . (Проект №548)
Доповідач: М.С.Назар - начальник відділу економіки та промисловості
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8. Про безоплатну передачу основних засобів та інших необоротних матеріальних
активів

Бурштинському

торговельно-економічному

коледжу

Київського

національного торгово-економічного університету. (Проект №523)
Доповідач:І.М.Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби
9. Про надання дозволу на розробку проекту ДПТ (детального плану території) в
м. Бурштин по вул. Січових Стрільців. (Проект №516)
10. Про надання дозволу на розробку проекту ДПТ (детального плану території) в
м. Бурштин по вул. Коновальця. (Проект №517)
Доповідач: Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування і архітектури
11. Про затвердження звіту про оцінку багатоквартирного житлового будинку по
вул. Петлюри, 11 в м. Бурштин. (Проект №521)
Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального майна
12. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення
особистого селянського господарства з передачею у власність. (Проект №525)
13. Про поставлення на чергу для будівництва індивідуальних гаражів в м. Бурштин.
(Проект №526)
14. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва
індивідуального гаража з передачею у власність. (Проект №527)
15. Про виділення земельних ділянок із земель запасу міської ради для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка). (Проект №528)
16. Про розгляд заяви громадянина Тильки Б.В. щодо зменшення коефіцієнту ставки
орендної плати за орендовану земельну ділянку. (Проект №529)
17. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна
ділянка) з передачею у власність. (Проект №530)
18. Про внесення змін в пункти 1 та 1.1 рішення міської ради від 29.11.2016 р. №15/2016 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва індивідуального гаража з передачею у власність». (Проект №531)
19. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) з передачею у власність. (Проект №532)
20. Про затвердження проекту відведення земельних ділянок для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. (Проект
№533)
21. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки

для обслуговування комплексу з послідуючим укладанням договору

оренди. (Проект №534)
22. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування індивідуального гаража з передачею у власність. (Проект №535)
23. Про внесення змін в черговість на одержання земельних ділянок для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних
ділянок). (Проект №536)
24. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок.
(Проект №537)
25. Про відмову у зменшенні ставки земельного податку для ВСП «Івано-Франківська
дирекція залізничних перевезень». (Проект №538)
26. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки

для

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність. (Проект №539)
27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення
особистого селянського господарства з передачею у приватну власність. (Проект
№540)
28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва індивідуального гаража з передачею

у власність із земель запасу

міської ради. (Проект №541)
29. 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 із земель запасу
міської ради. (Проект №542)
30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна
ділянка) з передачею у приватну власність. (Проект №543)
31. Про вилучення земельної

ділянки з постійного користування молодіжно-

спортивного клубу «Карате-до «Тайфун». (Проект №544)
32. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних
ділянок).(Проект №545)
33. Про відмову громадянину Вінтонишин Б.Р. у поставленні на чергу для одержання
земельних

ділянок

для

будівництва

та

обслуговування

жилого

будинку,

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та у поставленні на чергу
для одержання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.
(Проект №546)
34. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність.
(Проект №547)
35. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування центрального ринку в м. Бурштин по вул. С.Стрільців 27 А. (Проект
№ 491)
36. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки для
обслуговування нежитлового приміщення ЗАТ «СТМ». (Проект № 503)
37. Про затвердження Положення про порядок надання земельних ділянок громадянам
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка). (Проект 155)
Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу
38. Відповіді на депутатські запити.
39. Депутатські запити.
40. Різне.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 25

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
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ВИСТУПИЛИ:
А.С.Крижалка – депутат міської ради, з пропозицією зняти з обговорення проект №
513 «Про виконання заходів Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та
с.Вигівка на 2016 рік» та направити його на доопрацювання.
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, з пропозицією проект № 155 «Про затвердження
Положення

про

порядок

надання

земельних

ділянок

громадянам

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)» розглядати шостим питанням порядку денного.
ВИРІШИЛИ:
зняти з обговорення проект № 491 « Про надання дозволу на виготовлення технічної
документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для будівництва і обслуговування центрального ринку в м. Бурштин по вул.
С.Стрільців 27 А»
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
ВИРІШИЛИ:
зняти з обговорення проект № 513 «Про виконання заходів Програми соціальноекономічного розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 2016 рік» та направити його на
доопрацювання.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
ВИСТУПИЛИ:
І.З.Карвацький – депутат міської ради, про вплив прийнятого рішення по проекту
№ 155 на прийняття інших рішень по земельних питаннях.
І.О.Дулик – депутат міської ради, про підтримку пропозиції депутата Л.Р.Івасюк.
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ВИРІШИЛИ:
проект № 155 «Про затвердження Положення про порядок надання земельних ділянок
громадянам для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка)» розглядати шостим питанням порядку денного.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний двадцять четвертої сесії Бурштинської міської ради
сьомого скликання:
1. Про виконання міського бюджету за 2016 рік. (Проект №524)
Доповідач: О. І. Петровська - начальник фінансового відділу
2. Про Програму фінансової підтримки культурно-просвітницького товариства «Дзвін» на
2017 рік. (Проект №519)
3. Про внесення змін в рішення міської ради від

04.02.2015 № 06/51-15

«Про

затвердження структури та граничної чисельності закладів культури м. Бурштин та с.
Вигівка» та Про внесення змін в рішення міської ради від 11.09.2015 № 15/61-15 «Про
внесення змін у рішення міської ради від 04.02.2015 № 06/51-15 «Про затвердження
структури та граничної чисельності закладів культури м. Бурштин та с. Вигівка».
(Проект №520)
Доповідач:Ю.С.Степась – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх
зв’язків
4. Про виконання плану роботи Бурштинської міської ради за 2016 рік. (Проект №522)
Доповідач:Б.Б.Рибчук – секретар міської ради
5. Про внесення змін до Програми соціально-економічного

розвитку м. Бурштина та

с.Вигівка на 2016 рік. (Проект №512)
6.

Про затвердження Положення про порядок надання земельних ділянок громадянам
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка). (Проект 155)
Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу

7. Про

внесення

змін

до

Положення про

проведення

допорогових

закупівель,

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 № 03/20-16 . (Проект №548)
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Доповідач: М.С.Назар - начальник відділу економіки та промисловості
8. Про безоплатну передачу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
Бурштинському

торговельно-економічному коледжу Київського національного

торгово-економічного університету. (Проект №523)
Доповідач:І.М.Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби
9. Про надання дозволу на розробку проекту ДПТ (детального плану території) в
м. Бурштин по вул. Січових Стрільців. (Проект №516)
10. Про надання дозволу на розробку проекту ДПТ (детального плану території) в
м. Бурштин по вул. Коновальця. (Проект №517)
Доповідач: Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування і архітектури
11. Про затвердження звіту про оцінку багатоквартирного житлового будинку по
вул. Петлюри, 11 в м. Бурштин. (Проект №521)
Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального майна
12. Про надання дозволу на виготовлення технічної

документації щодо встановлення

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого
селянського господарства з передачею у власність. (Проект №525)
13. Про поставлення на чергу для

будівництва індивідуальних гаражів в м. Бурштин.

(Проект №526)
14. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва
індивідуального гаража з передачею у власність. (Проект №527)
15. Про виділення земельних ділянок із земель запасу міської ради для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
(Проект №528)
16. Про розгляд заяви громадянина Тильки Б.В. щодо зменшення

коефіцієнту ставки

орендної плати за орендовану земельну ділянку. (Проект №529)
17. Про надання дозволу на виготовлення технічної

документації щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна
ділянка) з передачею у власність. (Проект №530)
18. Про внесення змін в пункти 1 та 1.1 рішення міської ради від 29.11.2016 р. №15/20-16
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва індивідуального гаража з передачею у власність». (Проект №531)
19. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) з передачею у власність. (Проект №532)
20. Про затвердження проекту відведення земельних ділянок для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. (Проект №533)
21. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для обслуговування комплексу з послідуючим укладанням договору оренди.
(Проект №534)
22. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування індивідуального гаража з передачею у власність. (Проект №535)
23. Про внесення змін в черговість на одержання земельних ділянок для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних
ділянок). (Проект №536)
24. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок. (Проект
№537)
25. Про відмову у зменшенні ставки земельного податку для ВСП «Івано-Франківська
дирекція залізничних перевезень». (Проект №538)
26. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки

для

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність. (Проект №539)
27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого
селянського господарства з передачею у приватну власність. (Проект №540)
28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва індивідуального гаража з передачею у власність із земель запасу міської
ради. (Проект №541)
29. 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 із земель запасу міської ради.
(Проект №542
30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
( відновлення) 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 №543)
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31. Про вилучення земельної ділянки з постійного користування молодіжно-спортивного
клубу «Карате-до «Тайфун». (Проект №544)
32. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних
ділянок).(Проект №545)
33. Про відмову громадянину Вінтонишин Б.Р. у поставленні на чергу для одержання
земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель та споруд (присадибна ділянка) та у поставленні на чергу для одержання
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. (Проект №546)
34. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність.
(Проект №547)
35. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки для
обслуговування нежитлового приміщення ЗАТ «СТМ». (Проект № 503)
Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу
36. Відповіді на депутатські запити.
37. Депутатські запити.
38. Різне.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
СЛУХАЛИ:
1. Про виконання міського бюджету за 2016 рік. (Проект №524)
ДОПОВІДАВ:
О. І. Петровська - начальник фінансового відділу, який ознайомив з проектом
рішення, та погодженням проекту рішення комісією з питань бюджету та економічного
розвитку.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 01/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
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СЛУХАЛИ:
2. Про Програму фінансової

підтримки культурно-просвітницького товариства

«Дзвін» на 2017 рік. (Проект №519)
ДОПОВІДАВ:
Ю.С.Степась – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків, яка
ознайомила з проектом рішення, погодженням комісії з питань гуманітарної політики,
пропозицією комісії з питань бюджету та економічного розвитку:
«Направити 5,0 тис. грн. для фінансової підтримки культурно-просвітницького товариства
«Дзвін» з вільного залишку, який склався на 01.01.2017 року по загальному фонду».
ВИРІШИЛИ: проект рішення № 02/24 –17 прийняти за основу.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

ВИСТУПИЛИ:
Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про підтримку пропозиції комісії та запропонував :
1. Доповнити проект рішення пунктом «З вільного залишку, який склався на 01.01.2017
року по загальному фонду кошти у сумі 5,0 тис грн. направити на Програму фінансової
підтримки культурно-просвітницького товариства «Дзвін» м.Бурштин на 2017рік згідно з
додатком».
2. У додатку до Програми розвитку фінансової підтримки культурно – просвітницького
товариства «Дзвін» на 2017 рік : суму коштів замінити на «В межах кошторисних
призначень»
ВИРІШИЛИ:
Доповнити проект рішення пунктом «З вільного залишку, який склався на 01.01.2017 року
по загальному фонду кошти у сумі 5,0 тис грн. направити на Програму фінансової
підтримки культурно-просвітницького товариства «Дзвін» м.Бурштин на 2017рік згідно з
додатком».
У додатку до Програми розвитку фінансової підтримки

культурно – просвітницького

товариства «Дзвін» на 2017 рік : суму коштів замінити на «В межах кошторисних
призначень»
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
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«за»

- 26

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 02/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
3. Про внесення змін в рішення міської ради від

04.02.2015 № 06/51-15

«Про

затвердження структури та граничної чисельності закладів культури м. Бурштин та
с. Вигівка» та Про внесення змін в рішення міської ради від 11.09.2015 № 15/61-15
«Про внесення змін у рішення міської ради від 04.02.2015 №06/51-15 «Про
затвердження структури та граничної чисельності закладів культури м. Бурштин та
с. Вигівка». (Проект №520)
ДОПОВІДАВ:
Ю.С.Степась – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків, яка
ознайомила з

проектом рішення, погодженням проекту рішення

комісією з питань

бюджету та економічного розвитку та пропозицією комісії з питань гуманітарної політики:
«ввести

в штатний розпис додатково одну штатну одиницю директор музею «Берегиня»».

Запропонувала доповнення до проекту:
1. Доповнити назву проекту «Про прийняття у власність та затвердження нової редакції
Статуту історико - етнографічного музею «Берегиня»».
2. Доповнит пункт 1 :
-

художній керівник - 1 штатна одиниця;

-

керівник ансамблю народних інструментів – 0,5 штатних одиниць;

-

керівник народного аматорського оркестру народної музики «Кредо» - 0,5 штатних
одиниць;

-

керівник драматичного гуртка – 0,5 штатних одиниць.

3.Внести зміни у пункт 2 :
-

музиканти – 25 чол.- по 0,25 штатних одиниць.

4.Доповнити пунктами:
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3. Прийняти у власність територіальної громади м. Бурштин та с. Вигівка історикоетнографічний музей «Берегиня» з 01.04.2017 року.
3.1. Затвердити в новій редакції Статут історико-етнографічного музею «Берегиня»
(додається);
3.2. Уповноважити начальника відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків (Ю.
Степась) здійснити реєстрацію нової редакції статуту у відділі державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних та фізичних осібпідприємців та громадських формувань.
4. Визначити історико-етнографічний музей «Берегиня» структурним закладом відділу
культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради.
4.1. Затвердити штатну чисельність історико-етнографічного музею «Берегиня»:
-

директор історико-етнографічного музею «Берегиня» - 1 штатна одиниця.

ВИСТУПИЛИ:
Б.Б.Рибчук

–

секретар

міської

ради,

про

зменшення

кількісного

складу

муніципального оркестру та можливість його повноцінного функціонування.
Р.О.Джура – міський голова, яка запевнила, що муніципальний оркестр залишеться в
тому складі який є на сьогоднішній день.
ВИРІШИЛИ: проект рішення № 03/24 –17 прийняти за основу.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

ВИРІШИЛИ:
1.Доповнити назву проекту «Про прийняття у власність та затвердження нової редакції
Статуту історико - етнографічного музею «Берегиня»».
2.Доповнити пункт 1 :
-

художній керівник - 1 штатна одиниця;

-

керівник ансамблю народних інструментів – 0,5 штатних одиниць;

-

керівник народного аматорського оркестру народної музики «Кредо» - 0,5 штатних
одиниць;

17

-

керівник драматичного гуртка – 0,5 штатних одиниць.

3.Внести зміни у пункт 2 :
-

музиканти – 25 чол.- по 0,25 штатних одиниць.

4.Доповнити пунктами:
3.Прийняти у власність територіальної громади м. Бурштин та с. Вигівка історикоетнографічний музей «Берегиня» з 01.04.2017 року.
3.1. Затвердити в новій редакції Статут історико-етнографічного музею «Берегиня»
(додається);
3.2. Уповноважити начальника відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків (Ю.
Степась) здійснити реєстрацію нової редакції статуту у відділі державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних та фізичних осібпідприємців та громадських формувань.
4. Визначити історико-етнографічний музей «Берегиня» структурним закладом відділу
культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради.
4.1. Затвердити штатну чисельність історико-етнографічного музею «Берегиня»:
- директор історико-етнографічного музею «Берегиня» - 1 штатна одиниця.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 25

«проти»

- 0

«утрим.»

- 1

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 03/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 25

«проти»

- 0

«утрим.»

- 1

СЛУХАЛИ:
4. Про виконання плану роботи Бурштинської міської ради за 2016 рік. (Проект
№522)
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ДОПОВІДАВ:
Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив з проектом рішення,
погодженнями комісій.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 04/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 25

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
5. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м. Бурштина та
с.Вигівка на 2016 рік. (Проект №512)
ДОПОВІДАВ:
М.С.Назар -

начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила з

проектом рішення, погодженням комісій проекту рішення.
ВИРІШИЛИ: проект рішення № 05/24 –17 прийняти за основу.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

ВИСТУПИЛИ:
А.С.Крижалка – депутат міської ради, з пропозицією доповнити проект рішення:
1.1.5. Доповнити заходи Програми згідно рішення міської ради від 26.08.16 №03/16-16
«Про внесення змін до бюджету на 2016 рік»:
-

капітальний ремонт вуличного освітлення с.Вигівка - +30000,0 грн.

1.1.6. Внести зміни до розділу 1.1.2 Видатки на проведення, утримання та ремонт доріг:
-

зняти із «матеріали, обладнання та інвентар» - -20000,0 грн.
направити на «послуги поточного ремонту» - +20000,0 грн.

ВИРІШИЛИ:
Доповнити проект рішення :
1.1.5. Доповнити заходи Програми згідно рішення міської ради від 26.08.16 №03/16-16
«Про внесення змін до бюджету на 2016 рік»:
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-

капітальний ремонт вуличного освітлення с.Вигівка - +30000,0 грн.

1.1.6. Внести зміни до розділу 1.1.2 Видатки на проведення, утримання та ремонт доріг:
-

зняти із «матеріали, обладнання та інвентар» - -20000,0 грн.

-

направити на «послуги поточного ремонту» - +20000,0 грн.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 05/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
6. Про затвердження Положення про порядок надання земельних ділянок громадянам
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка). (Проект 155)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з проектом
рішення та пропозиціями постійних депутатських комісій (додаються).
ВИСТУПИЛИ:
Л.І.Горват – депутат міської ради, про зміни у 3.2: « Земельні ділянки розподіляються
згідно списків черговості громадян для індивідуального житлового будівництва за
наступною пропорцією:
- 50% - для громадян, які перебувають у списках черговості на загальних підставах;
- 40 % - для пільгової категорії громадян;
- 10 % - резерв»;
запропонував внести зміни у п.2.10, п.2.11 та викласти його в такій редакції:
2.10 У разі смерті особи, яка перебувала у списку черговості,

виконавчий комітет

міської ради реєструє у цих списках, у відповідності до вимог даного Положення, членів їх
сімей, згідно з заявою одного із членів сім’ї поданої протягом одного року з дня смерті
замість померлої особи тією датою, згідно якої перебував у списках черговості померлий
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(померла), з врахуванням пільг, якщо такі є. У разі відсутності пільг, члени сім’ї
померлого (померлої) включаються до списків загальної черги».
2.11 Особа, яка перебуває в списку черговості при одержанні права першочергового
виділення земельної ділянки додатково вноситься в список черговості пільгової категорії і
збереженням списку загальної черговості. При виділенні земельної ділянки дана особа
знімається з обох списків черговості.
І.М.Мазур – депутат міської ради, про пропозиції комісії п.2.3 доповнити текстом
«медичні працівники які були уражені внаслідок своєї професійної діяльності гепатитом С,
СНІДом, туберкульозом та іншими важкими інфекційними захворювання»;запропонувала
доповнити проект рішення :
Земельно – екологічному відділу в період із 01.10 по 01.01 проводити щорічне
уточнення списків черговості та надавати міській раді інформацію щодо наявності
вільних земельних ділянок.
Р.С.Іванюк – депутат міської ради, запропонував:
п.2.14 викласти в редакції: « Виключення громадян із списків черговості відбувається після
надання земельної ділянки та оформлення громадянином права власності

чи іншого

речового права на земельну ділянку та з інших причин, що унеможливлюють перебування
громадян у списках черговості згідно даного Положення (у разі смерті, зміни місця
проживання та реєстрації у зв’язку з переїздом до іншого населеного пункту)»
І.О.Дулик – депутат міської ради, про не підтримку даної пропозиції.
В.Гулик – перший заступник міського голови, запропонував пункт 2.14.

викласти в

редакції: «Виключення громадян із списків черговості відбувається після надання земельної
ділянки».
Р.С.Іванюк – депутат міської ради, запропонував:
п.2.10 викласти в редакції: «У разі смерті особи, яка перебувала у списку черговості,
виконавчий комітет міської ради реєструє у цих списках, у відповідності до вимог даного
Положення, членів їх сімей, згідно з заявою одного із членів сім’ї поданої протягом одного
року з дня смерті, замість померлої особи тією датою, згідно якої перебував у списках
черговості померлий (померла), з врахуванням пільг, якщо такі є. У разі відсутності пільг,
члени сім’ї померлого (померлої) включаються до списків загальної черги.»

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 06/24 – 17 прийняти за основу.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
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«за»

- 25

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

ВИРІШИЛИ: внести зміни у проект рішення.
1. У проекті рішення видалити пункт: «Створити комісію з розгляду заяв громадян, які
мають потребу у земельній ділянці для будівництва індивідуальних житлових
будинків господарських будівель та споруд на території Бурштинської міської ради
в м. Бурштин та с. Вигівка».
2. Проект рішення доповнити: «Земельно – екологічному відділу (В.Копаниця) в період
із 01.10 по 01.01 проводити щорічне уточнення списків черговості та надавати
міській раді інформацію щодо наявності вільних земельних ділянок».
3. Провести зміни та доповнення у Положенні згідно додатку 1.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 06/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
7. Про внесення змін до Положення про проведення допорогових закупівель,
затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 № 03/20-16 . (Проект №548)
ДОПОВІДАВ:
М.С.Назар -

начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила з

проектом рішення, погодженнями комісій. Запропонувала доповнення до проекту:
1.2. послуги з розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які
підлягають продажу на земельних торгах (аукціонах);
1.3. виготовлення звіту про технічний стан внутрішньогосподарських

меліоративних

систем на площі 6 га в урочищі «Пасовище» та під забудованими землями ( авторські права
на проектну документацію);
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1.4. послуги по обслуговуванню міської системи централізованого оповіщення – 5 000,0
грн. (підстава: «Про комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту
м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020рр.»);
1.5. послуги виготовлення електронного ключа для підключення до баз даних НАІС –
4 000,0 грн. (підстава: Програма функціонування Центру надання адміністративних
послуг м.Бурштина на 2017 рік);
1.6. забезпечення науково-методичної, педагогічної преси, довідково-інформаційної
літератури для навчальних закладів та шкільних бібліотек – 10 000,0 грн. (підстава: Про
затвердження Програми розвитку освіти міста Бурштина та села Вигівки на 2017 рік);
1.7. послуги техогляду та страхування транспортних засобів та водіїв;
1.8. послуги по благоустрою льодової арени (КП «Житловик») – 10 000,0 грн.;
1.9. послуги щодо проведення

спортивних

заходів, спартакіад школярів, придбання

різного роду інвентаря (як спортивного, так і матеріали для виготовлення макетів авіа
апаратів), форми, придбання професійної переносної акустичної системи для належної
організації

та

проведення

спортивних

заходів

міста,

транспортне

перевезення

спортсменів для участі в змаганнях, а також оплата для забезпечення їх участі у
різного рівня спортивних змагань, поліпшення матеріальної бази згідно заходів Програми
«Про затвердження міської цільової соціальної програми «Розвитку фізичної культури і
спорту м.Бурштин та с.Вигівка на 2017 рік» за наступними позиціями
1. Футбольна команда «Євробуд» - 3,0 тис.грн.
2. Міська команда з волейболу «Зелені Дракони» - 4,0 тис.грн.
3. Молодіжна секція з боксу - 3,0 тис.грн.
4. Авіамодельний гурток - 3,0 тис.грн.
5. Гурток вільної боротьби – 22,0 тис.грн.
6. ДЮСШ з веслування на байдарках і каное - 3,0 тис.грн.
7. Вело-клуб Бостон байк – 3,0 тис.грн.
8. Волейбольна команда Західрембуд – 10,0 тис.грн.
9. НФК «Бурштин» - 50,0 тис.грн.
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10. Проведення спортивних заходів, спартакіад – 14,0 тис.грн.
в т.ч.: - послуги транспортного перевезення – 2,0 тис.грн.
- придбання спортінвентаря – 4,0 тис.грн.
- придбання подарунків/грамот для нагородження команд – 5,0 тис.грн.
- грошове нагородження – 3,0 тис.грн.
11. Закупівля спорт форми – 10,0 тис.грн.
1.10. Надання фінансової підтримки для покращення статутної діяльності ГО «Ветеранів
України»

«Політв'язнів

та

репресованих»,

ГО

«Учасників

АТО»,

культурно-

просвітницького товариства «Дзвін» (придбання сценічного одягу, канцтоварів, тощо,
транспортні витрати) згідно міських цільових Програм.
1.11. Закупівля знеболюючих препаратів для проведення спортивних заходів.
1.12. Організація культурно-екскурсійного і транспортного обслуговування пільгових груп
дітей під час канікул – 7,0 тис.грн.
Придбання необхідного інвентаря (палатки, спальні мішки, казанки, карімати)

для

активного відпочинку дітей та молоді – 5,0 тис.грн.
Забезпечення функціонування пришкільного спортивного табору – 8,0 тис.грн.
(підстава: Програма «Оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді м.Бурштин та
с.Вигівка на 2017р.»)
1.13. Забезпечення підготовки інформаційно-методичних матеріалів для організації таборів
з метою проведення змістовного довкілля дітей та молоді (проведення табору ГО «Просвіта
Молода») – 4,0 тис.грн.
Забезпечення транспортування, організація харчування дітей та молоді, які потребують
особливої уваги та обдарованих дітей, дітей учасників АТО в табори оздоровлення та
відпочинку, різного роду форуми, навчання та інш. – 3,0 тис.грн.
Організація заходів з сприяння духовному та фізичному розвитку молоді, виховання
почуття громадянської самосвідомості та патріотизму (подарунки) – 3,0 тис.грн.
(підстава: Програма «Молодь Бурштина на 2017-2020рр.)
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1.14. Підрядні роботи за співфінансуванням дольової участі мешканців по міських
цільових програмах.

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 07/24 –17 прийняти за основу.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 24

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

ВИРІШИЛИ: доповнити проект рішення.
1.2. послуги з розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які
підлягають продажу на земельних торгах (аукціонах);
1.3. виготовлення звіту про технічний стан внутрішньогосподарських

меліоративних

систем на площі 6 га в урочищі «Пасовище» та під забудованими землями ( авторські права
на проектну документацію);
1.4. послуги по обслуговуванню міської системи централізованого оповіщення – 5 000,0
грн. (підстава: «Про комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту
м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-2020рр.»);
1.5. послуги виготовлення електронного ключа для підключення до баз даних НАІС –
4 000,0 грн. (підстава: Програма функціонування Центру надання адміністративних
послуг м.Бурштина на 2017 рік);
1.6. забезпечення науково-методичної, педагогічної преси, довідково-інформаційної
літератури для навчальних закладів та шкільних бібліотек – 10 000,0 грн. (підстава: Про
затвердження Програми розвитку освіти міста Бурштина та села Вигівки на 2017 рік);
1.7. послуги техогляду та страхування транспортних засобів та водіїв;
1.8. послуги по благоустрою льодової арени (КП «Житловик») – 10 000,0 грн.;
1.9. послуги щодо проведення

спортивних

заходів, спартакіад школярів, придбання

різного роду інвентаря (як спортивного, так і матеріали для виготовлення макетів авіа
апаратів), форми, придбання професійної переносної акустичної системи для належної
організації

та

проведення

спортивних

заходів

міста,

транспортне

перевезення

спортсменів для участі в змаганнях, а також оплата для забезпечення їх участі у
різного рівня спортивних змагань, поліпшення матеріальної бази згідно заходів Програми
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«Про затвердження міської цільової соціальної програми «Розвитку фізичної культури і
спорту м.Бурштин та с.Вигівка на 2017 рік» за наступними позиціями
1. Футбольна команда «Євробуд» - 3,0 тис.грн.
2. Міська команда з волейболу «Зелені Дракони» - 4,0 тис.грн.
3. Молодіжна секція з боксу - 3,0 тис.грн.
4. Авіамодельний гурток - 3,0 тис.грн.
5. Гурток вільної боротьби – 22,0 тис.грн.
6. ДЮСШ з веслування на байдарках і каное - 3,0 тис.грн.
7. Вело-клуб Бостон байк – 3,0 тис.грн.
8. Волейбольна команда Західрембуд – 10,0 тис.грн.
9. НФК «Бурштин» - 50,0 тис.грн.
10. Проведення спортивних заходів, спартакіад – 14,0 тис.грн.
в т.ч.: - послуги транспортного перевезення – 2,0 тис.грн.
- придбання спортінвентаря – 4,0 тис.грн.
- придбання подарунків/грамот для нагородження команд – 5,0 тис.грн.
- грошове нагородження – 3,0 тис.грн.
11. Закупівля спорт форми – 10,0 тис.грн.
1.10. Надання фінансової підтримки для покращення статутної діяльності ГО «Ветеранів
України»

«Політв'язнів

та

репресованих»,

ГО

«Учасників

АТО»,

культурно-

просвітницького товариства «Дзвін» (придбання сценічного одягу, канцтоварів, тощо,
транспортні витрати) згідно міських цільових Програм.
1.11. Закупівля знеболюючих препаратів для проведення спортивних заходів.
1.12. Організація культурно-екскурсійного і транспортного обслуговування пільгових груп
дітей під час канікул – 7,0 тис.грн.
Придбання необхідного інвентаря (палатки, спальні мішки, казанки, карімати)
активного відпочинку дітей та молоді – 5,0 тис.грн.

для
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Забезпечення функціонування пришкільного спортивного табору – 8,0 тис.грн.
(підстава: Програма «Оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді м.Бурштин та
с.Вигівка на 2017р.»)
1.13. Забезпечення підготовки інформаційно-методичних матеріалів для організації таборів
з метою проведення змістовного довкілля дітей та молоді (проведення табору ГО «Просвіта
Молода») – 4,0 тис.грн.
Забезпечення транспортування, організація харчування дітей та молоді, які потребують
особливої уваги та обдарованих дітей, дітей учасників АТО в табори оздоровлення та
відпочинку, різного роду форуми, навчання та інш. – 3,0 тис.грн.
Організація заходів з сприяння духовному та фізичному розвитку молоді, виховання
почуття громадянської самосвідомості та патріотизму (подарунки) – 3,0 тис.грн.
(підстава: Програма «Молодь Бурштина на 2017-2020 рр.)
1.14. Підрядні роботи за співфінансуванням дольової участі мешканців по міських цільових
програмах.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 07/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
8. Про безоплатну передачу основних засобів та інших необоротних матеріальних
активів

Бурштинському

торговельно-економічному

коледжу

Київського

національного торгово-економічного університету. (Проект №523)
ДОПОВІДАВ:
І.М.Федунків – головний бухгалтер бухгалтерської служби, яка ознайомила з
проектом рішення, погодженням комісії з питань бюджету та економічного розвитку.
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 08/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
9. Про надання дозволу на розробку проекту ДПТ (детального плану території) в
м. Бурштин по вул. Січових Стрільців. (Проект №516)
ДОПОВІДАВ:
Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування і архітектури, яка ознайомила з
проектом рішення, пропозиціями комісії з питань будівництва, архітектури та житлово –
комунального господарства, рекомендаціями юридичного відділу.
ВИСТУПИЛИ:
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про недоцільність прийняття даного рішення.
І.О.Дулик – депутат міської ради, про недоцільність прийняття даного рішення.
В.Є.Василик – депутат міської ради, про доцільність прийняття даного рішення для
подальшого благоустрою центральної частини міста.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 09/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 25

«проти»

-0

«утрим.»

-1

СЛУХАЛИ:
10. Про надання дозволу на розробку проекту ДПТ (детального плану території) в
м. Бурштин по вул. Коновальця. (Проект №517)
ДОПОВІДАВ:
Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування і архітектури, яка ознайомила з
проектом рішення, пропозиціями комісії з питань будівництва, архітектури та житлово –
комунального господарства, рекомендаціями юридичного відділу.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 10/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 24

«проти»

-0
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«утрим.»

-1

СЛУХАЛИ:
11. Про затвердження звіту про оцінку багатоквартирного житлового будинку по
вул. Петлюри, 11 в м. Бурштин. (Проект №521)
ДОПОВІДАВ:
І.І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального майна, яка
ознайомила з проектом рішення, погодженням комісії з питань будівництва, архітектури та
житлово – комунального господарства.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 11/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
12. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення
особистого селянського господарства з передачею у власність. (Проект №525)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із
наданими матеріалами, проектом рішення, погодженням проекту рішення профільною
комісією.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 12/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
13. Про поставлення на чергу для будівництва індивідуальних гаражів в м. Бурштин.
(Проект №526)
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ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із
наданими матеріалами, проектом рішення, погодженням проекту рішення профільною
комісією.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 13/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
14. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва
індивідуального гаража з передачею у власність. (Проект №527)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із
наданими матеріалами, проектом рішення, погодженням проекту рішення профільною
комісією.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 14/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
15. Про виділення земельних ділянок із земель запасу міської ради для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка). (Проект №528)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із
наданими матеріалами, проектом рішення, погодженням проекту рішення профільною
комісією.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 15/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26
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«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
16. Про розгляд заяви громадянина Тильки Б.В. щодо зменшення коефіцієнту ставки
орендної плати за орендовану земельну ділянку. (Проект №529)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із
наданими матеріалами, проектом рішення, погодженням проекту рішення профільною
комісією.
ВИСТУПИЛИ:
В.Л.Рик – депутат міської ради, про перебування у користуванні земельної ділянки
в підприємця як у фізичної особи.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 16/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 24

«проти»

- 0

«утрим.»

- 1

СЛУХАЛИ:
17. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна
ділянка) з передачею у власність. (Проект №530)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із
наданими матеріалами, проектом рішення, погодженням проекту рішення профільною
комісією.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 17/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 25

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0
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СЛУХАЛИ:
18. Про внесення змін в пункти 1 та 1.1 рішення міської ради від 29.11.2016 р. №15/2016 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва індивідуального гаража з передачею у власність». (Проект №531)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із
наданими матеріалами, проектом рішення, погодженням проекту рішення профільною
комісією.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 18/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 25

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
19. Про надання дозволу на виготовлення 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 власність. (Проект №532)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із
наданими матеріалами, проектом рішення, погодженням проекту рішення профільною
комісією.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 19/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 25

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
20. Про затвердження проекту відведення земельних ділянок для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. (Проект
№533)
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ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із
наданими матеріалами, проектом рішення, погодженням проекту рішення профільною
комісією.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 20/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 25

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
21. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки

для обслуговування комплексу з послідуючим укладанням договору

оренди. (Проект №534)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із
наданими матеріалами, проектом рішення, погодженням проекту рішення профільною
комісією.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 21/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 25

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
22. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування індивідуального гаража з передачею у власність. (Проект №535)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із
наданими матеріалами, проектом рішення, погодженням проекту рішення профільною
комісією.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 22/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26

33

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
23. Про внесення змін в черговість на одержання земельних ділянок для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних
ділянок). (Проект №536)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із
наданими матеріалами, проектом рішення, погодженням проекту рішення профільною
комісією.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 23/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
24. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок.
(Проект №537)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із
наданими матеріалами, проектом рішення, погодженням проекту рішення профільною
комісією.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 24/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
25. Про відмову у зменшенні ставки земельного податку для ВСП «Івано-Франківська
дирекція залізничних перевезень». (Проект №538)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із
наданими матеріалами, проектом рішення, погодженням проекту рішення профільною
комісією.
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 25/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
26. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки

для

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність. (Проект №539)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із
наданими матеріалами, проектом рішення, погодженням проекту рішення профільною
комісією.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 26/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення
особистого селянського господарства з передачею у приватну власність. (Проект
№540)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із
наданими матеріалами, проектом рішення, погодженням проекту рішення профільною
комісією.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 27/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0
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СЛУХАЛИ:
28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва індивідуального гаража з передачею

у власність із земель запасу

міської ради. (Проект №541)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із
наданими матеріалами, проектом рішення, погодженням проекту рішення профільною
комісією.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 28/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 26

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
29. 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 із земель запасу
міської ради. (Проект №542)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із
наданими матеріалами, проектом рішення, погодженням проекту рішення профільною
комісією.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 29/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 18

«проти»

- 0

«утрим.»

-0

СЛУХАЛИ:
30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) 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 №543)
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ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із
наданими матеріалами, проектом рішення, погодженням проекту рішення профільною
комісією.
ВИСТУПИЛИ:
Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, ознайомив із заявою депутата міської ради
М.В.Шкарповича про відмову брати участь в голосуванні за проекти рішень № 543
( пункт 1.1) (заява додається).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 30/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 22

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

ВИСТУПИЛИ:
В.Абрамів – координатор Державної Ініціативи, про не внесення у порядок денний
питання про виділення земельних ділянок учасникам АТО:
- Трачу Степану Романовичу ;
- Навроцькому Михайлу Петровичу ;
- Кіцері Петру Степановичу .
Р.О.Джура – міський голова, з пропозицією провести позачергову сесію, про помилку
голови комісії неузгодженість питання з депутатами.
І.З.Карвацький – депутат міської ради, з пропозицією провести позачергову сесію для
виділення земельних ділянок учасникам АТО.
- Чіху Василю Михайловичу;
- Волошину Василя Степановичу;
- Ільківу Андрію Степановичу;
- Косенку Павлу Володимировичу ;
- Трачу Степану Романовичу ;
- Навроцькому Михайлу Петровичу ;
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- Кіцері Петру Степановичу та ще двох учасників АТО, які поставлені на чергу.
Р.О.Джура – міський голова, з пропозицією зняття І.З.Карвацького з посади голови
комісії та проведення позачергової сесії.
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про підтримку учасників АТО; про розгляд
питання на засіданні комісії.
О.Т.Драбчук – депутат міської ради, про голосування депутата міської ради
Л.Р.Івасюк на засіданні комісії проти виділення земельних ділянок.
І.Зобків – представник учасників АТО, про засідання комісії та відмову деяких членів
комісії виділити земельні ділянки до прийняття Положення.
І.Я.Дашевич – депутат міської ради, про підтримку учасників АТО.
В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про право учасників АТО, які
поставлені на чергу до введення в дію Положення, на виділення земельних ділянок.
І.М.Мазур – депутат міської ради, про толерантність та не втягування учасників АТО
у політичні афери.
Р.О.Джура – міський голова, про роздачу земель попередньою каденцією.
СЛУХАЛИ:
31. Про вилучення земельної

ділянки з постійного користування молодіжно-

спортивного клубу «Карате-до «Тайфун». (Проект №544)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із
наданими матеріалами, проектом рішення, погодженням проекту рішення профільною
комісією.
ВИСТУПИЛИ:
В.Є.Василик – депутат міської ради, про призначення даної земельної ділянки.
В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про наявність на даній земельній
ділянці приміщення яке належить ДТЕК Бурштинська ТЕС та переведення даної земельної
ділянки у землі запасу.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 31/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 20

38

«проти»

- 0

«утрим.»

- 4

СЛУХАЛИ:
32. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних
ділянок).(Проект №545)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із
наданими матеріалами, проектом рішення, погодженням проекту рішення профільною
комісією.
ВИСТУПИЛИ:
І.З.Карвацький – депутат міської ради,з пропозицією внести зміни у проект рішення і
виділити земельні ділянки:
- Чіху Василю Михайловичу вул. Воїнів АТО № 13, площа 0,0900 га;
- Волошину Василю Степановичу вул.. Воїнів АТО № 15, площа 0,0900 га;
- Ільківу Андрію Степановичу вул. Воїнів АТО № 17, площа 0,0900 га;
- Косенку Павлу Володимировичу вул. Воїнів АТО № 19, площа 0,0900 га;
- Трачу Степану Романовичу вул. Воїнів АТО № 21, площа 0,0900 га;
- Навроцькому Михайлу Петровичу вул. Воїнів АТО № 23, площа 0,0900 га;
- Кіцері Петру Степановичу вул. Весняна № 23, площа 0,0896 га.
Л.І.Горват – депутат міської ради, з пропозицією провести позачергову сесію.
І.О.Дулик – депутат міської ради, про дотримання порядку денного та підтримку
пропозиції депутата Л.І.Горвата.
М.В.Шкарпович – депутат міської ради, про підтримку провести позачергову сесію.
І.Р.Харів – депутат міської ради, про підтримку пропозиції депутата І.З.Карвацького.
І.Я.Дашевич – депутат міської ради, про підтримку пропозиції депутата
І.З.Карвацького.
В.Л.Рик – депутат міської ради, про підтримку пропозиції депутата І.З.Карвацького.
Л.І.Горват – депутат міської ради, про можливість скасування прийнятого рішення в
судовому порядку та закликав дотримуватися Регламенту роботи.
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І.Зобків – представник учасників АТО, з пропозицією вирішити дане питання
законно.
Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про можливі шляхи розгляду питання по
виділенню земельних ділянок.
І.В.Прокопів – депутат міської ради, про те, що всі 9 чоловік отримають земельні
ділянки.
Л.І.Горват – депутат міської ради, з пропозицією провести позачергову сесію.
І.З.Карвацький – депутат міської ради, про зняття своєї

пропозиції до проекту

рішення.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 32/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 24

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
33. Про відмову громадянину Вінтонишин Б.Р. у поставленні на чергу для одержання
земельних

ділянок

для

будівництва

та

обслуговування

жилого

будинку,

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та у поставленні на чергу
для одержання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.
(Проект №546)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із
наданими матеріалами, проектом рішення, погодженням проекту рішення профільною
комісією.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 33/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 23

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
34. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність.
(Проект №547)
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ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із
наданими матеріалами, проектом рішення, погодженням проекту рішення профільною
комісією.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 34/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 23

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
35. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки для
обслуговування нежитлового приміщення ЗАТ «СТМ». (Проект № 503)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із
наданими матеріалами, проектом рішення, погодженням проекту рішення профільною
комісією; про виготовлення права власності на приміщення лазні для територіальної
громади міста.
ВИСТУПИЛИ:
О.Ю.Кобель – мешканець міста, про невідповідність схеми дійсності; про більшу
площу земельної ділянки в натурі.
Р.О.Джура – міський голова, про те, що приміщення лазні залишається у власності
територіальної громади міста.
І.З.Карвацький – депутат міської ради, про важелі впливу на підприємця.
Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради, проти будівництва виробничих
приміщень по переробці м’яса.
І.Я.Дашевич – депутат міської ради, проти підтримки проекту рішення.
І.З.Карвацький – депутат міської ради, про підтримку проекту рішення та
виконання рішення суду.
В.Є.Василик – депутат міської ради, з пропозицією надати земельну ділянку в
оренду терміном на 1 рік.
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про підтримку проекту рішення та інвестиційні
зобов’язання на ЗАТ «СТМ» по облаштуванні доріжки.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 35/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
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«за»

- 17

«проти»

- 1

«утрим.»

- 6

СЛУХАЛИ:
36. Відповіді на депутатські запити:
- рішення міської ради від 27.01.2017 № 40.03/22 – 17

«Про депутатський запит

І.М.Мазур»;
-

рішення міської ради від 27.01.2017 № 40.02/22 – 17

«Про депутатський запит

І.О.Дулика»;
-

рішення міської ради від 27.01.2017 № 40.01/22 – 17

«Про депутатський запит

І.В.Прокопіва».
ДОПОВІДАВ:
Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про виконання рішення міської ради від 27.01.2017
№ 40.03/22 – 17 «Про депутатський запит І.М.Мазур» (інформація додається).
ВИСТУПИЛИ:
І.М.Мазур – депутат міської ради, про залишення даного запиту на контролі.
ДОПОВІДАВ:
Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про виконання рішення міської ради від 27.01.2017
№ 40.02/22 – 17 «Про депутатський запит І.О.Дулика» (інформація додається).
ВИСТУПИЛИ:
І.О.Дулик – депутат міської ради, про залишення даного запиту на контролі.
ДОПОВІДАВ:
Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про виконання рішення міської ради від
27.01.2017 № 40.01/22 – 17

«Про депутатський запит І.В.Прокопіва» (інформація

додається).Ознайомив присутніх із результатами роботи робочої групи по розробці проекту
водогону Лімнмця – Бурштин.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 36/24 – 17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 23

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0
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СЛУХАЛИ:
37. Депутатські запити.
ДОПОВІДАВ:
І.3.Карвацького - депутат міської ради, про депутатський запит щодо надання
інформації по виконанню договорів між КП «Житловик» та мешканцями будинку № 20
вул.Січових стрільців (на тепло-, водопостачання, каналізацію).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 37.01/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 23

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

ДОПОВІДАВ:
Р.Я.Бардашевський - депутат міської ради, про депутатський запит депутатів міської
ради

Р.Я.Бардашевського,

Л.Р.Івасюк,

В.В.Котіва,

М.Г.Тимошик,

А.С.Процика,

М.В.Шкарповича, Р.В.Дидика, Р.С.Іванюка щодо ремонту дороги по вул.І.Франка (запит
додається).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 37.02/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 23

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

ДОПОВІДАВ:
А.С.Процик - депутат міської ради, про депутатський запит щодо ремонту дороги
заїздів до будинків № 3,5 по вул.Будівельників (запит додається).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 37.03/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 23

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

ДОПОВІДАВ:
А.С.Процик - депутат міської ради, про депутатський запит щодо облаштування
автомобільної стоянки в районі будинків № 11,13 по вул. Енергетиків (запит додається).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 37.04/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 23
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«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

ДОПОВІДАВ:
І.В.Прокопів - депутат міської ради, про депутатський запит щодо виділення
коштів для роботи автогрейдера.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 37.05/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 23

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

ДОПОВІДАВ:
І.Я.Дашевич - депутат міської ради, про депутатський запит

щодо виділення

коштів для ремонту містка по вул.Степана Бандери в районі ЗОШ № 1.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 37.06/24-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 23

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
38. Різне.
ВИСТУПИЛИ:
Р.О.Джура – міський голова, про роботу депутатів на сесії; про екологічні кошти та їх
використання;про можливий перевід екологічних коштів у загальний фонд; про залучення
екологічних коштів з Галицького району.
О.Т.Драбчук - депутат міської ради, про не завершення робіт підприємцем Футерко та не
завершення доріжки по вул. Шухевича.
І.В.Прокопів - депутат міської ради, про профілювання доріг; про раціональне
використання екологічних коштів.
І.О.Дулик - депутат міської ради, про роботу автогрейдера по вул. Миколайчука.
І.Я.Дашевич - депутат міської ради, про відновлення тротуару по вул.Степана Бандери.
В.Л.Рик – депутат міської ради, про стан доріг по влицях Івасюка,Квіткова, Миколайчука;
про відсутність відповіді на депутатське звернення відносно відлову безпритульних собак.
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В.Є.Василик – депутат міської ради, про необхідність встановлення кондиціонерів у залі.
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про відновлення роботи міського туалету.
І.Я.Дашевич - депутат міської ради, про запрошення на засідання депутатських комісій
представників громадських організацій.
В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, про проведення конкурсу АМЕР; про
необхідність виділення додаткових коштів на виконання робіт по депутатських запитах.
Р.О.Джура – міський голова, про використання коштів в межах Програми соціального
партнерства з компанією ДТЕК.
О. Гаврилюк – житель будинку № 20 вул. Січових стрільців (текст виступу додається).

Міський голова

Роксолана Джура

