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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

двадцять п’ятої позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

Від  03 березня  2017 року м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 11:20 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       19 депутатів міської ради (список додається). 

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

Відсутні на сесії: 7 депутатів міської ради (Р.Я.Бардашевський, Л.Р.Івасюк, 

Л.І.Петровська, Т.Д.Попик, В.Л.Рик, К.М.Соронович, А.І.Федорняк). 

СЛУХАЛИ: Про порядок  денний двадцять п’ятої  позачергової сесії Бурштинської 

міської ради сьомого скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

двадцять п’ятої  позачергової сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про виділення земельних ділянок із земель запасу міської ради для будівництва та 

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

(Проект №554) 

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

2. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект № 586) 

                 Доповідач: О. І. Петровська - начальник фінансового відділу 

3. Про внесення змін до інвестиційної програми КП «Житловик» з холодного 

водопостачання та водовідведення на 2017 рік затвердженої рішенням міської ради від 27 

грудня 2017 року №44/21-16 « Про встановлення тарифів на послуги централізованого 

холодного водопостачання та водовідведення».(Проект № 585) 

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

4. Депутатські запити. 

5. Різне. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний двадцять п’ятої  позачергової сесії 

Бурштинської міської ради сьомого скликання: 
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1. Про виділення земельних ділянок із земель запасу міської ради для будівництва та 

обслуговування жилого будинку,господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). (Проект №554) 

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

2. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект № 586) 

                 Доповідач: О. І. Петровська - начальник фінансового відділу 

3. Про внесення змін до інвестиційної програми КП «Житловик» з холодного 

водопостачання та водовідведення на 2017 рік затвердженої рішенням міської ради 

від 27 грудня 2017 року №44/21-16 « Про встановлення тарифів на послуги 

централізованого холодного водопостачання та водовідведення».(Проект № 585) 

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

4. Депутатські запити. 

5. Різне. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  18 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: 

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

будівництва та обслуговування жилого будинку,господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). (Проект №554) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  №01/25 –17  прийняти  за основу. 

                       Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»             -  18 

                                                        «проти»      -  0 

«утрим.»     - 0 

ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький - голова комісії земельної та з питань екології, який ознайомив з 

пропозицією комісії.  

Доповнити проект рішення: 

- Максимишину Михайлу Івановичу, вул. Весняна № 27, площа 0,0896 га; 

- Чорному Миколі Михайловичу, вул. Весняна № 29, площа 0,0896 га.ВИРІШИЛИ:  
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Доповнити проект рішення: 

- Максимишину Михайлу Івановичу, вул. Весняна № 27, площа 0,0896 га; 

- Чорному Миколі Михайловичу, вул. Весняна № 29, площа 0,0896 га. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»             -  20 

                                                        «проти»      -  0 

«утрим.»     - 0 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 01/25-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»               -  20 

                                                         «проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект № 586) 

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

ДОПОВІДАВ:  

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

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 02/25-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»               -  20 

                                                         «проти»        -  0 

«утрим.»      -  0 

СЛУХАЛИ: 

3. Про внесення змін до інвестиційної програми КП «Житловик» з холодного 

водопостачання та водовідведення на 2017 рік затвердженої рішенням 

міської ради від 27 грудня 2017 року №44/21-16 « Про встановлення 

тарифів на послуги централізованого холодного водопостачання та 

водовідведення».(Проект № 585) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила з  проектом рішення, зверненням директора КП « Житловик» (вхідний лист 
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від 24.02.2017 № 477/02-25  додається), обґрунтуванням внесення змін до інвестиційної 

програми КП «Житловик» (додається).  

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 03/25-17 додається). 

             Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»             -  20 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 

4. Депутатські запити. 

 

ДОПОВІДАВ: 

В.В.Котів -  депутат міської ради, про депутатський запит щодо  ремонту дороги по 

вул.Торгова (текст запиту додається). 

 ВИРІШИЛИ: прийняти рішення (рішення  № 04.01/25-17 додається). 

                     Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  20 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ДОПОВІДАВ: 

І.Р.Харів -  депутат міської ради, про депутатський запит щодо  ремонту дороги по вул. 

Данила Галицького (текст запиту додається). 

 ВИРІШИЛИ: прийняти рішення (рішення  № 04.02/25-17 додається). 

                     Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  20 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ДОПОВІДАВ: 

І.М.Мазур -  депутат міської ради, про депутатський запит щодо ремонту дороги в районі 

будинку №7 по вул. Євгена Коновальця  (текст запиту додається). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення (рішення  № 04.03/25-17додається). 

                     Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  20 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 
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СЛУХАЛИ: 

5. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Є.Василик -  депутат міської ради, про недостатню роботу відділів виконавчого апарату 

міської ради по залученню грандів. 

Р.О.Джура – міський голова, про відсутність спеціаліста по даному виду діяльності. 

І.З.Карвацький -  депутат міської ради, про збори рибалок-аматорів 05.08.2017 о 14.00 на 

площі Героїв УПА. 

М.В.Шкарпович -  депутат міської ради, про звернення мешканців будинку № 19                      

вул. Василя Стуса щодо  проведення робіт з дезінсекції у підвалі. 

І.Р.Харів -  депутат міської ради, про проведення акції протесту під ОДА 07.03.2017  в 

підтримку блокади на сході України. 

О.Т.Драбчук -  депутат міської ради, про законність торгового об’єкту  по вул.Калуська в 

районі автобусної зупинки. 

Т.М.Сенчина -  депутат міської ради, щодо звернення до керівництва ДТЕК Бурштинська 

ТЕС про роботу септика готелю «Супутник». 

Р.О.Джура – міський голова, про поганий стан доріг після зими;про можливість виділення 

коштів на ремонт доріг за результатами виконання бюджету за півріччя;про спів 

фінансування при заявці на проекти; про кошти залучені депутатом обласної ради 

А.С.Іваськівим на ремонт доріг міста у 2016 році;про незадовільну роботу АМЕР наад 

залученням інвестицій у місто; про надання приватним підприємцем Л.Р.Івасюк 

документів на торговий об’єкт  по вул.Калуська в районі автобусної зупинки, які не 

підтверджують її власність над ним; про можливість оренди приміщення під громадську 

вбиральню у підприємця В.Мрочка; про безхозність вимурованого об’єкту по 

вул.Калуська. 

І.З.Карвацький - депутат міської ради, про належність об’єкту по вул.Калуська 

підприємцю Ліуш; про судові справи відносно цієї будівлі. 

Р.О.Джура – міський голова, про виявлення чужого сміттєвоза на сміттєзвалищі; про 

звільнення з роботи працівника КП «Житловик» п.Цибух; про відпустку директора КП 

«Житловик» В.І.Марчука; про проведення службового розслідування; про призначення 

виконуючого обов’язків директора КП «Житловик» Р.В.Мельничука; про залишення 

права підпису фінансових документів головному інженеру КП «Житловик» В.О.Лукашу;; 

про  можливу виплату надбавки педагогічним працівникам у розмірі 20%,за статтею 57- 

25-30% ; про харчування дітей в освітніх закладах міста. 
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О.Т.Росіцька (Бойко) – голова профспілки відділу освіти та науки, про підвищення 

зарплати всім педагогічним працівникам; про Галузеву Угоду; про повернення 20% 

надбавки; про якість продуктів харчування, які постачаються в їдальні освітніх закладів. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про уточнення товарів поганої якості.  

Л.М.Антошків -  психолог ДНЗ №2, про погану якість картоплі, круп. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про те, що якість товару на пряму залежить від 

технічного завдання; про якість картоплі та можливість заміни товару у разі виявлення 

невідповідностей. 

О.Т.Росіцька (Бойко) – голова профспілки відділу освіти та науки, про недостатню 

кількість коштів на придбання якісних продуктів харчування; про залежність якості 

товару від ціни. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про заперечення щодо недостатньої якості продуктів 

харчування. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про організацію харчування у дошкільних закладах. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, з пропозицією звернутися до відділу освіти та 

науки щодо організації закупівель. 

І.М.Мазур – депутат міської ради, про харчування у шкільних їдальнях сторонніх осіб. 

Р.О.Джура – міський голова, про недопущення таких випадків. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про умови в технічних завданнях; про можливість 

виділення додаткових коштів на харчування дітей у випадку необхідності. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про організацію харчування в освітніх закладах. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про достатню кількість закладених коштів на 

закупівлю продуктів харчування; про контроль міської ради за постачанням ковбасних 

виробів у Бурштинську центральну міську лікарню. 

О.Т.Драбчук – про невиплату заробітної плати технічним працівникам торговельного 

коледжу. 

Р.О.Джура – міський голова, про фінансування даного навчального закладу з обласного 

бюджету; про фінансовий стан справ у навчальному закладі. 

І.М.Мазур – депутат міської ради, з пропозицією вишукати кошти на збільшення доплати 

педагогічним працівникам до 20 %. 

І.Я.Дашевич – депутат міської ради, про проведення зборів рибалок – аматорів 05.03.2017 

о 14:00 на Площі Героїв УПА.  

 

Міський  голова                                                         Роксолана Джура 


