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 Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

тридцятої сесії міської ради сьомого скликання 

Від  28 квітня  2017 року м. Бурштин 

Початок:10:00 

Закінчення:16:00 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       21 депутат міської ради (список додається). 

– представники політичних партій, громадських об’єднань, ЗМІ (список 

додається). 

Відсутні на сесії: 5 депутатів міської ради (Л.І.Горват, І.Я.Дашевич, І.З.Карвацький, 

А.С.Процик, А.І.Федорняк). 

СЛУХАЛИ: Про персональний склад лічильної комісії на 30 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

Б.Б.Рибчук -  секретар міської ради, який запропонував доповнити  персональний склад 

лічильної комісії: 

1.Л.Р.Івасюк – депутат міської ради; 

2.І.Р.Харів – депутат міської ради; 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити персональний склад лічильної комісії на 30 сесію.  

 1. Л.Р.Івасюк – депутат міської ради; 

 2. І.Р.Харів – депутат міської ради; 

 3.Л.І.Петровська – депутат міської ради. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  19 

   «проти»     -  1 

   «утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ:  

         Про порядок  денний тридцятої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 
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1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект №601) 

Доповідач: О. І. Петровська - начальник фінансового відділу 

2. Про використання системи електронних закупівель розпорядниками коштів 

міського бюджету у I кварталі 2017року. (Проект №603) 

3. Про виконання заходів Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштин та 

с.Вигівка на 2016 рік. (Проект №513) 

4. Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Бурштин та 

с.Вигівка на 2017 рік. (Проект №589) 

Доповідач: М.С.Назар – начальник відділу економіки і промисловості 

5. Про внесення змін до рішення від 22 квітня 2016 року № 34/10-16 « Про Єдиний 

день депутата та День депутата в міській раді  ». (Проект №591) 

Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

6. Про  підтримання ініціативи Славутицької міської ради Київської області в 

створенні Асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст-супутників 

атомних електростанцій та промислових об’єктів України».  (Проект №587) 

Доповідач: В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

7. Про внесення в перелік майна комунальної власності, що підлягає наданню в 

оренду у 2017 році. (Проект №590) 

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

8. Звіт про виконання Програми соціальної підтримки сімей військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів,які брали або беруть участь в Антитерористичній 

операції в східних областях України на 2016 рік. (Проект №592) 

9. Звіт про виконання Програми соціальної підтримки окремих   категорій  громадян 

на 2016 р. (Проект №593) 

10. Звіт про виконання  Програми соціальної підтримки пільгових категорій громадян 

м.Бурштина та с.Вигівка на 2016рік.  (Проект №594) 

Доповідач: С.Б.Коцур - начальник відділу соціального захисту населення  

11. Про виконання Програми розвитку освіти міста Бурштина за 2016 рік. (Проект 

№600) 

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

12. Про виконання «Програми розвитку молодіжної політики,оздоровлення і 

відпочинку дітей та учнівської молодів м. Бурштин та с. Вигівка на 2016 рік». (Проект 

№595) 
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13. Звіт про виконання «Програма розвитку фізичної культури і спорту вм. Бурштин 

та с. Вигівка на 2016 рік». (Проект №596) 

Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови 

14. Звіт про виконання міської цільової «Програми соціального захисту і підтримки 

дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, захисту їх  житлових прав, 

попередження   дитячої бездоглядності  та   безпритульності   на  2016-2020 рр.» у 2016 

році. (Проект №621) 

Доповідач: С.О.Козар - начальник служби у справах дітей 

15.  Про затвердження програми «Фінансова підтримка Бурштинської міської 

організації ветеранів України на 2017рік». (Проект №598) 

16. Про затвердження Програми надання допомоги політв’язням та репресованим на 

2017рік. (Проект №599) 

 Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови 

17. Про Програму духовного розвитку м.Бурштин та с.Вигівка на 2017 рік.                                       

( Проект № 466) 

 Доповідач: Ю.С.Степась – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків  

18. Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки м. Бурштин та с. 

Вигівка на 2017 рік. (Проект №604) 

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

19. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради у новій редакції. (Проект 

№619) 

Доповідач:О.І.Мартинів – керівник центру надання адміністративних послуг 

20. Про затвердження в новій редакції Положення про місцевий фонд охорони 

навколишнього природного середовища та Порядку планування та фінансування 

природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища. (Проект №620) 

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

Земельні питання 

21. Про відмову в наданні дозволу на продаж земельної ділянки приватному 

підприємцю  Янишівському А.В. (Проект №605) 

22. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) межземельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства  з передачею у власність. (Проект №606) 
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23. Про внесення в список черговості на виділення земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів. (Проект №607) 

24. Про внесення змін рішення міської ради від 27.01.2017 р. № 29/22-17 «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 №608)  

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність (Проект №609) 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність із земель запасу міської 

ради. (Проект №610) 

27. 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 №611) 

28. 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 №612) 

29. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

автопавільйону(згідно договору купівлі-продажу) по вул. С.Бандери, 87 м. Бурштин. 

(Проект №613) 

30. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок. 

(Проект №614) 

31. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки  для 

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність.  (Проект №615) 

32. Про затвердження проектів 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 №616) 

33. Про надання дозволу Публічному акціонерному товариству  

«Прикарпаттяобленерго» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
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встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). (Проект 

№617) 

34. Про надання попереднього погодження приватному підприємцю                            

Кравціву В.М. на продаж земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі 

(складу - піднавісу) в м. Бурштин. (Проект №618) 

35. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок). (Проект №622) 

36. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність.(Проект №623) 

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

37. Відповіді на депутатські запити. 

38. Депутатські запити. 

39. Різне. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, з пропозицією зняти з обговорення проект  № 613                      

«Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

автопавільйону(згідно договору купівлі-продажу) по вул. С.Бандери, 87 м. Бурштин».                       

(Службова записка начальника земельно – екологічного відділу  № 8 від 27.04.2017  

додається). 

 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти проект порядку денного 30 сесії за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»            -  20 

«проти»     -  0 

«утрим.»    - 0 

ВИРІШИЛИ:  

Зняти з обговорення проект  № 613 «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

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

місцевості) для обслуговування автопавільйону (згідно договору купівлі-продажу) по вул. 

С.Бандери, 87 м. Бурштин».   



 6 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок  денний тридцятої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання: 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект №601) 

Доповідач: О. І. Петровська - начальник фінансового відділу 

2. Про використання системи електронних закупівель розпорядниками коштів 

міського бюджету у I кварталі 2017року. (Проект №603) 

3. Про виконання заходів Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштин та 

с.Вигівка на 2016 рік. (Проект №513) 

4. Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Бурштин та 

с.Вигівка на 2017 рік. (Проект №589) 

Доповідач: М.С.Назар – начальник відділу економіки і промисловості 

5. Про внесення змін до рішення від 22 квітня 2016 року № 34/10-16 « Про Єдиний 

день депутата та День депутата в міській раді  ». (Проект №591) 

Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

6. Про  підтримання ініціативи Славутицької міської ради Київської області в 

створенні Асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст-супутників 

атомних електростанцій та промислових об’єктів України».  (Проект №587) 

Доповідач: В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

7. Про внесення в перелік майна комунальної власності, що підлягає наданню в 

оренду у 2017 році. (Проект №590) 

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

8. Про виконання Програми соціальної підтримки сімей військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів,які брали або беруть участь в Антитерористичній 

операції в східних областях України на 2016 рік. (Проект №592) 

9. Про виконання Програми соціальної підтримки окремих   категорій  громадян на 

2016 рік. (Проект №593) 

10. Про виконання  Програми соціальної підтримки пільгових категорій громадян 

м.Бурштина та с.Вигівка на 2016 рік.  (Проект №594) 

Доповідач: С.Б.Коцур - начальник відділу соціального захисту населення  
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11. Про виконання Програми розвитку освіти міста Бурштина за 2016 рік. (Проект 

№600) 

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

12. Про виконання «Програми розвитку молодіжної політики,оздоровлення і 

відпочинку дітей та учнівської молодів м. Бурштин та с. Вигівка на 2016 рік». (Проект 

№595) 

13. Про виконання «Програма розвитку фізичної культури і спорту вм. Бурштин та 

с.Вигівка на 2016 рік».(Проект №596) 

Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови 

14. Про виконання міської цільової «Програми соціального захисту і підтримки дітей-

сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, захисту їх  житлових прав, 

попередження   дитячої бездоглядності  та   безпритульності   на  2016-2020 рр.» у 2016 

році. (Проект №621) 

Доповідач: С.О.Козар - начальник служби у справах дітей 

15.  Про затвердження програми «Фінансова підтримка Бурштинської міської 

організації ветеранів України на 2017рік». (Проект №598) 

16. Про затвердження Програми надання допомоги політв’язням та репресованим на 

2017рік. (Проект №599) 

 Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови 

17. Про Програму духовного розвитку м.Бурштин та с.Вигівка на 2017 рік.                                       

( Проект № 466) 

 Доповідач: Ю.С.Степась – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків  

18. Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки м. Бурштин та с. 

Вигівка на 2017 рік. (Проект №604) 

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

19. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради у новій редакції. (Проект 

№619) 

Доповідач:О.І.Мартинів – керівник центру надання адміністративних послуг 

20. Про затвердження в новій редакції Положення про місцевий фонд охорони 

навколишнього природного середовища та Порядку планування та фінансування 

природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища. (Проект №620) 

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

21. Про відмову в наданні дозволу на продаж земельної ділянки приватному 

підприємцю  Янишівському А.В. (Проект №605) 

22. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) межземельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства  з передачею у власність. (Проект №606) 

23. Про внесення в список черговості на виділення земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів. (Проект №607) 

24. Про внесення змін рішення міської ради від 27.01.2017 р. № 29/22-17 «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 №608)  

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність (Проект №609) 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність із земель запасу міської 

ради. (Проект №610) 

27. 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 №611) 

28. 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 №612) 

29. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок. 

(Проект №614) 

30. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки  для 

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність.  (Проект №615) 

31. Про затвердження проектів 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 №616) 
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32. Про надання дозволу Публічному акціонерному товариству  

«Прикарпаттяобленерго» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). (Проект 

№617) 

33. Про надання попереднього погодження приватному підприємцю                            

Кравціву В.М. на продаж земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі 

(складу - піднавісу) в м. Бурштин. (Проект №618) 

34. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок). (Проект №622) 

35. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність.(Проект №623) 

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

36. Відповіді на депутатські запити. 

37. Депутатські запити. 

38. Різне. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект №601) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рішення та рекомендаціями до  проекту рішення  комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку: 

1.1.Врахувати в складі доходів загального фонду міського бюджету: 

1.1.Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми проблемами в сумі 24364,0грн. та спрямувати 

відділу освіти КВК 10 

КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»+24364,0грн. 
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1.2.Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості 

лікарських засобів для лікування окремих  захворювань в сумі 211000,0грн. та спрямувати 

КО «Бурштинська центральна міська лікарня» 

КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»+211000,0грн. 

1.3.Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу , послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та 

рідких нечистот в сумі 3000000,0грн. та спрямувати  відділу соціального захисту 

населення КВК 15 

 КПКВКМБ 15103016 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг»  +3000000,0грн. 

1.Врахувати в складі доходів спеціального фонду міського бюджету іншу субвенції з 

Бовшівського сільського бюджету у сумі 100000,0грн. та направити відділу культури , 

туризму та зовнішніх зв’язків на фінансування програми духовного розвитку  м.Бурштин 

та с.Вигівка на 2017 рік для монастиря Служебниць Господа та Діви Марії 50000,0грн. , 

для Православної церкви-храму «Преображення Господнє»50000,0грн. 

КПКМБ 2419110 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»   

+100000,0грн. 

2.Відповідно до листів розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету 

КВК 01 міська рада  

КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту» 

Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку у сумі 800,0грн. 

КВК 10 відділ освіти 

КПКВКМБ 1011220 «Інші освітні програми »  

Зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку у сумі 671,0грн. 

КПКВКМБ 1011010«Дошкільні заклади»-55000,0грн. 
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КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами »+47500,0грн. 

КПКВКМБ 1011210  «Утримання інших закладів освіти» +7000,0грн 

КПКВКМБ 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку»+500,0грн. 

КВК24 відділ культури 

КПКВКМБ 2414100 «Школи естетичного виховання дітей»-15492,05грн. 

КПКВКМБ 2414070 «Музеї і виставки»+15492,05грн. 

3.Відповідно до звернення першого заступника міського голови В.Гулика виділити кошти 

у сумі 80796,0грн. з резервного фонду для ліквідації наслідків стихії , що мала місце у 

м.Бурштин18-19 березня 2017 року та внести наступні зміни до бюджету 

КВК 76 фінансовий відділ  

КПКВКМБ 7618010 «Резервний фонд»-80796,0грн. 

 КВК 01 міська рада  

КПКВКМБ 0117810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха»+80796,0грн. 

4.1 Частину залишку загального фонду міського бюджету , який склався на 01.01.2017року 

в сумі 30000,0грн. спрямувати 

-придбання та встановлення аварійних вхідних дверей ДНЗ №1 +5000,0грн. 

  КВК 10 відділ освіти 

КПКВКМБ 1011010«Дошкільні заклади»+5000,0грн. 

-поточний ремонт ліфтів 25000,0грн. 

КВК 01 міська рада 

 КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл та селищ»+25000,0грн. 

4.2. Частину залишку загального фонду міського бюджету( в частині медичної субвенції, 

що надійшла з Галицького районного бюджету у 2016 році) , який склався на 



 12 

01.01.2017року в сумі 500200грн. спрямувати  КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня » на оплату праці з нарахуваннями та внести відповідні зміни до бюджету  

КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»+500200,0грн. 

5.Відповідно до інформації щодо здійснення допорогових закупівель товарів і послуг у 

системі електронних державних закупівель Prozorro: 

- відділом освіти та науки Бурштинської міської ради зекономлено 247133,20грн. На 

основі цього внести зміни , а саме: 

Зняти з відділу освіти КВК 01 

КПКВКМБ 1011010 «Дошкільні заклади »-31200,0грн. 

 Та направити на матеріли для вуличного освітлення (придбання світлодіодних ламп) 

31200,0грн. 

КВК 01 міська рада 

 КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл та селищ»+31200,0грн. 

-міською радою зекономлено 73764,12грн. 

На основі цього внести зміни , а саме: 

Зняти з Програми функціонування Центру надання адміністративних послуг м.Бурштина 

на 2017 рік -6226,0грн. 

КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки»-6226,0грн. 

 та направити на придбання вапна для упорядкування території 6226,0грн. 

КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл та селищ»+6226,0грн. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 01/30-17 прийняти за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

1.1.  Врахувати в складі доходів загального фонду міського бюджету: 
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1.1.Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми проблемами в сумі 24364,0грн. та спрямувати 

відділу освіти КВК 10 

КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»+24364,0грн. 

1.2.Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості 

лікарських засобів для лікування окремих  захворювань в сумі 211000,0грн. та спрямувати 

КО «Бурштинська центральна міська лікарня» 

КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»+211000,0грн. 

1.3.Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу , послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та 

рідких нечистот в сумі 3000000,0грн. та спрямувати  відділу соціального захисту 

населення КВК 15 

 КПКВКМБ 15103016 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг»  +3000000,0грн. 

1.Врахувати в складі доходів спеціального фонду міського бюджету іншу субвенції з 

Бовшівського сільського бюджету у сумі 100000,0грн. та направити відділу культури , 

туризму та зовнішніх зв’язків на фінансування програми духовного розвитку  м.Бурштин 

та с.Вигівка на 2017 рік для монастиря Служебниць Господа та Діви Марії 50000,0грн. , 

для Православної церкви-храму «Преображення Господнє»50000,0грн. 

КПКМБ 2419110 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»   

+100000,0грн. 

2.Відповідно до листів розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету 

КВК 01 міська рада  

КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту» 

Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку у сумі 800,0грн. 
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КВК 10 відділ освіти 

КПКВКМБ 1011220 «Інші освітні програми »  

Зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку у сумі 671,0грн. 

КПКВКМБ 1011010«Дошкільні заклади»-55000,0грн. 

КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами »+47500,0грн. 

КПКВКМБ 1011210  «Утримання інших закладів освіти» +7000,0грн 

КПКВКМБ 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку»+500,0грн. 

КВК24 відділ культури 

КПКВКМБ 2414100 «Школи естетичного виховання дітей»-15492,05грн. 

КПКВКМБ 2414070 «Музеї і виставки»+15492,05грн. 

3.Відповідно до звернення першого заступника міського голови В.Гулика виділити кошти 

у сумі 80796,0грн. з резервного фонду для ліквідації наслідків стихії , що мала місце у 

м.Бурштин18-19 березня 2017 року та внести наступні зміни до бюджету 

КВК 76 фінансовий відділ  

КПКВКМБ 7618010 «Резервний фонд»-80796,0грн. 

 КВК 01 міська рада  

КПКВКМБ 0117810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха»+80796,0грн. 

4.1 Частину залишку загального фонду міського бюджету , який склався на 01.01.2017року 

в сумі 30000,0грн. спрямувати 

-придбання та встановлення аварійних вхідних дверей ДНЗ №1 +5000,0грн. 

  КВК 10 відділ освіти 

КПКВКМБ 1011010«Дошкільні заклади»+5000,0грн. 

-поточний ремонт ліфтів 25000,0грн. 
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КВК 01 міська рада 

 КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл та селищ»+25000,0грн. 

4.2. Частину залишку загального фонду міського бюджету( в частині медичної субвенції, 

що надійшла з Галицького районного бюджету у 2016 році) , який склався на 

01.01.2017року в сумі 500200грн. спрямувати  КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня » на оплату праці з нарахуваннями та внести відповідні зміни до бюджету  

КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»+500200,0грн. 

5.Відповідно до інформації щодо здійснення допорогових закупівель товарів і послуг у 

системі електронних державних закупівель Prozorro: 

- відділом освіти та науки Бурштинської міської ради зекономлено 247133,20грн. На 

основі цього внести зміни , а саме: 

Зняти з відділу освіти КВК 01 

КПКВКМБ 1011010 «Дошкільні заклади »-31200,0грн. 

 Та направити на матеріли для вуличного освітлення (придбання світлодіодних ламп) 

31200,0грн. 

КВК 01 міська рада 

 КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл та селищ»+31200,0грн. 

-міською радою зекономлено 73764,12грн. 

На основі цього внести зміни , а саме: 

Зняти з Програми функціонування Центру надання адміністративних послуг м.Бурштина 

на 2017 рік -6226,0грн. 

КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки»-6226,0грн. 

 та направити на придбання вапна для упорядкування території 6226,0грн. 

КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл та селищ»+6226,0грн. 

 і рекомендує прийняти його на черговій сесії. 
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»            -  20 

   «проти»      -  0 

    «утрим.»    -  0 

Примітка. Депутат В.Л.Рик прибув на пленарне засідання.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 01/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  21 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: 

2. Про використання системи електронних закупівель розпорядниками коштів 

міського бюджету у I кварталі 2017 року. (Проект №603) 

ДОПОВІДАВ:  

        М.С.Назар – начальник відділу економіки і промисловості, яка ознайомила із  

проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення  постійних депутатських  комісій.  

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар ради, про процедуру застосування системи електронних закупівель.  

М.С.Назар – начальник відділу економіки і промисловості, про процедуру застосування 

системи електронних закупівель та труднощі. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про переваги та недоліки системи електронних 

закупівель ; про участь підприємців міста у торгах. 

Р.О.Джура – міський голова, про пасивність  місцевих підприємців до  виконання робіт по 

місту; про суми встановлені на допорогові закупівлі, які гальмують роботи; про 

неможливість виконання робіт швидко. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про необхідність створення чіткої Програми на роботи. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про підтримку застосування системи електронних 

закупівель. 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про припинення обговорення . 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про  необхідність розробки Програми розвитку міста.  

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 02/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  21 

   «проти»     -  0 
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   «утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: 

3. Про виконання заходів Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштин 

та с.Вигівка на 2016 рік. (Проект №513) 

ДОПОВІДАВ:  

        М.С.Назар – начальник відділу економіки і промисловості, яка ознайомила із  

проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення  постійних депутатських  комісій; 

запропонувала: 

– вилучити  п.2 «Комісії з питань бюджету та економічного розвитку заходи 

Програми, які не виконані згідно планових надходжень розглянути як направлення 

залишку коштів, які склалися на 01.01.2017р. на їх виконання  згідно додатку 2»; 

– доповнити п.1 « згідно додатків 1,2,3,4». 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 03/30-17 прийняти за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ:  

- вилучити  п.2 « Комісії з питань бюджету та економічного розвитку заходи Програми, 

які не виконані згідно планових надходжень розглянути як направлення залишку коштів, 

які склалися на 01.01.2017р. на їх виконання  згідно додатку 2»; 

- доповнити п.1 « згідно додатків1,2,3,4». 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»            -  20 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 03/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

 

 



 18 

СЛУХАЛИ: 

4. Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Бурштин та 

с.Вигівка на 2017 рік. (Проект №589) 

ДОПОВІДАВ:  

        М.С.Назар – начальник відділу економіки і промисловості, яка ознайомила із  

проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення  постійних депутатських  комісій; 

службовою запискою  (додається).  

ВИРІШИЛИ: проект рішення 04/30-17 прийняти за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»            -  21 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

 

ВИРІШИЛИ: 

– зняти поточний ремонт покрівлі ЗОШ №1 - -43000,0 грн.; 

– на придбання господарських товарів для ДНЗ №1 (в зв’язку з аварійною ситуацією)                                                        

+ 1329,0 грн.;  

– на ремонт системи опалення музичної школи - +50880,0 грн.; 

– ямковий ремонт доріг - + 99570,0 грн.;  

– редагувати придбання вапна із «10000,0 грн.»  на «6226,0 грн.»; 

–  доповнити: придбання світлодіодних ламп в сумі - 31200,0 грн.; 

– придбання вхідних дверей ДНЗ №1 – 5000,0 грн.; 

– поточний ремонт ліфтів – 25000,0 грн. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»            -  21 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 04/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  21 

 «проти»      -  0 

                                                           «утрим.»     -  0 
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СЛУХАЛИ: 

5. Про внесення змін до рішення від 22 квітня 2016 року № 34/10-16 «Про Єдиний 

день депутата та День депутата в міській раді». (Проект №591) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рекомендаціями до проекту рішення  постійних депутатських  комісій.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 05/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  21 

«проти»      -  0 

                                                           «утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: 

6. Про  підтримання ініціативи Славутицької міської ради Київської області в 

створенні Асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст-

супутників атомних електростанцій та промислових об’єктів України».  (Проект 

№587) 

ДОПОВІДАВ:  

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, який ознайомив із проектом 

рішення, рекомендацією до проекту рішення  постійної депутатської  комісії з питань 

гуманітарної політики.  

ВИСТУПИЛИ: 

М.В.Шкарпович – депутат міської ради, про надання інформації щодо надбань 

при вступі в асоціацію. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 06/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  21 

«проти»      -  0 

                                                           «утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: 

7. Про внесення в перелік майна комунальної власності, що підлягає наданню в 

оренду у 2017 році. (Проект №590) 

ДОПОВІДАВ:  

В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, який ознайомив із проектом 

рішення.  
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ВИСТУПИЛИ: 

Т.Д.Попик – депутат міської ради, який ознайомив з пропозицією комісії з питань 

будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства: 

-  виставити на продаж автомобіль МАЗ -5551. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, з пропозицією зафіксувати технічний стан 

автомобіля. 

О.Т.Драбчук – депутат міської ради, про надання інформації щодо наявності документів 

про прийом автомобіля міською радою. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, проінформував що автомобіль переданий 

згідно договору пожертви і виставляти його на продаж неможна. 

Т.Д.Попик – депутат міської ради, про зняття  пропозиції комісії з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарства. 

о. Ігор Тичинський – священник, про можливість надати автомобіль ЗіЛ - 130 церковній 

громаді як пожертву. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про підтримку застосування системи електронних 

закупівель. 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про припинення обговорення та направлення питання на                 

до вивчення. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про можливість пожертви автомобіля на церкву. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення прийняти за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  21 

«проти»      -  0 

                                                           «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 590 направити на до вивчення. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  21 

«проти»      -  0 

                                                           «утрим.»    -  0 

 

ВИСТУПИЛИ: 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про  недостатню підготовку питання доповідачем та 

юридичним відділом.  
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СЛУХАЛИ: 

8. Про виконання Програми соціальної підтримки сімей військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів, які брали або беруть участь в 

Антитерористичній операції в східних областях України на 2016 рік. (Проект 

№592) 

ДОПОВІДАВ:  

С.Б.Коцур - начальник відділу соціального захисту населення, яка ознайомила з проектом 

рішення, рекомендаціями до проекту рішення  постійних депутатських  комісій. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 07/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  21 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 

9. Про виконання Програми соціальної підтримки окремих   категорій  громадян 

на 2016 рік. (Проект №593) 

ДОПОВІДАВ:  

С.Б.Коцур - начальник відділу соціального захисту населення, яка ознайомила з проектом 

рішення, рекомендаціями до проекту рішення  постійних депутатських  комісій. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 08/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  21 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 

10. Про виконання  Програми соціальної підтримки пільгових категорій громадян 

м.Бурштина та с.Вигівка на 2016 рік.  (Проект №594) 

ДОПОВІДАВ:  

С.Б.Коцур - начальник відділу соціального захисту населення, яка ознайомила з проектом 

рішення, рекомендаціями до проекту рішення  постійних депутатських  комісій. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 09/30-17 додається). 
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  21 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

11. Про виконання Програми розвитку освіти міста Бурштина за 2016 рік. (Проект 

№600) 

ДОПОВІДАВ:  

І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки, яка ознайомила із звітом, аналізом 

виконання Програми  та  проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення  

постійних депутатських  комісій. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик – депутат міської ради, з пропозицією інформувати керівників освітніх закладів 

про суми коштів та їх призначення. 

І.М.Мазур – депутат міської ради, з пропозицією профінансувати у поточномому році 

роботи, які не виконані у 2016 році. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 10/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  21 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 

12. Про виконання «Програми розвитку молодіжної політики, оздоровлення і 

відпочинку дітей та учнівської молодів м. Бурштин та с. Вигівка на 2016 рік». 

(Проект №595) 

ДОПОВІДАВ:  

Н.Ю.Кицела – заступник міського голови, яка ознайомила із звітом та  проектом рішення, 

рекомендаціями до проекту рішення  постійних депутатських  комісій. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик – депутат міської ради, з пропозицією у майбутньому не надавати фінансування 

гурткам , які вчасно не звітуються за використані кошти. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 11/30-17 додається). 
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  21 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

13. Звіт про виконання «Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. 

Бурштин та с. Вигівка на 2016 рік».(Проект №596) 

ДОПОВІДАВ:  

Н.Ю.Кицела – заступник міського голови, яка ознайомила із звітом та  проектом рішення, 

рекомендаціями до проекту рішення  постійних депутатських  комісій. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, з пропозицією, щоб спортивні клуби надавали  

конкретну інформацію про потребу та  суму коштів. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 12/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  21 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 

14. Звіт про виконання міської цільової «Програми соціального захисту і підтримки 

дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, захисту їх  житлових 

прав, попередження   дитячої бездоглядності  та   безпритульності   на  2016-

2020 рр.» у 2016 році. (Проект №621) 

ДОПОВІДАВ:  

С.О.Козар - начальник служби у справах дітей, яка ознайомила із звітом та  проектом 

рішення, рекомендаціями до проекту рішення  постійних депутатських  комісій. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 13/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  21 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 
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СЛУХАЛИ: 

15. Про затвердження програми «Фінансова підтримка Бурштинської міської 

організації ветеранів України на 2017рік». (Проект №598) 

ДОПОВІДАВ:  

        Н.Ю.Кицела – заступник міського голови, яка ознайомила із  проектом рішення, 

рекомендаціями до проекту рішення  постійних депутатських  комісій.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 14/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

    «за»               -  21 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

16. Про затвердження Програми надання допомоги політв’язням та репресованим 

на 2017рік. (Проект № 599) 

   

ДОПОВІДАВ:  

        Н.Ю.Кицела – заступник міського голови, яка ознайомила із  проектом рішення, 

рекомендаціями до проекту рішення  постійних депутатських  комісій.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 15/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  21 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

17. Про Програму духовного розвитку м.Бурштин та с.Вигівка на 2017 рік.                                       

( Проект № 466) 

ДОПОВІДАВ:  

Ю.С.Степась – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків, яка ознайомила 

із  проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення  постійних депутатських  

комісій.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 16/30-17 додається). 
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»               -  21 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

18. Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки м. Бурштин та с. 

Вигівка на 2017 рік. (Проект № 604) 

ДОПОВІДАВ:  

В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, який ознайомив із проектом рішення, 

рекомендацією до проекту рішення  профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 17/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  21 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

19. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через 

Центр надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради у новій 

редакції. (Проект № 619) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Мартинів – керівник центру надання адміністративних послуг, яка ознайомила із  

проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення  постійних депутатських  комісій.  

ВИСТУПИЛИ: 

І.М.Мазур – депутат міської ради, про проблему забезпечення службовим транспортом. 

Р.О.Джура – міський голова, про відсутність проблеми забезпечення службовим 

транспортом та покращення роботи керівника центру для вирішення питання. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 18/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  21 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 
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СЛУХАЛИ: 

20. Про затвердження в новій редакції Положення про місцевий фонд охорони 

навколишнього природного середовища та Порядку планування та 

фінансування природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища. (Проект № 620) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 19/30-17 прийняти за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»            -  21 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

 ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про рекомендацію комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку: 

- розділ ІІІ «Розгляд запитів» п. 3.1 після слова комісії доповнити словами «бюджету та 

економічного розвитку».  

В.Є.Василик – депутат міської ради, з пропозицією викласти п.3.1 в розділ ІІІ «Розгляд 

запитів» в редакції « всіх комісії міської ради». 

ВИРІШИЛИ: 

Розділ ІІІ «Розгляд запитів» п. 3.1 після слова комісії доповнити словами «з питань 

бюджету та економічного розвитку».  

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»           -  20 

   «проти»     -  1 

   «утрим.»    -  0 

ВИСТУПИЛИ: 

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який запропонував 

внести зміни: 

- п.6.2 викласти в редакції: «Фінансування видатків здійснює бухгалтерська служба 

міської ради згідно з Переліками природоохоронних заходів за програмою Фонду на 

відповідний рік, затвердженими рішеннями міської ради». 
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- п.7.5 викласти в редакції: «Відповідальність за нецільове використання коштів несуть 

головні розпорядники коштів в особі керівників». 

ВИРІШИЛИ: 

- п.6.2 викласти в редакції: «Фінансування видатків здійснює бухгалтерська служба 

міської ради згідно з Переліками природоохоронних заходів за програмою Фонду на 

відповідний рік, затвердженими рішеннями міської ради». 

- п.7.5 викласти в редакції: «Відповідальність за нецільове використання коштів несуть 

головні розпорядники коштів в особі керівників». 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»           -  21 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 19/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»               -  21 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

Примітка. В роботі сесії оголошено перерву. 

СЛУХАЛИ: 

21. Про відмову в наданні дозволу на продаж земельної ділянки приватному 

підприємцю  Янишівському А.В. (Проект № 605) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  

профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 20/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»               -  19 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

22. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) межземельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
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ведення особистого селянського господарства  з передачею у власність. 

(Проект № 606) 

 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  

профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 21/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»               -  17 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

23. Про внесення в список черговості на виділення земельної ділянки для 

будівництва індивідуальних гаражів. (Проект № 607) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  

профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 22/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  17 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

24. Про внесення змін рішення міської ради від 27.01.2017 р. № 29/22-17 «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 № 608)  
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ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  

профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 23/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  19 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва 

та обслуговування індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність 

(Проект № 609) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  

профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 24/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  19 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність із земель 

запасу міської ради. (Проект № 610) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  

профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 25/30-17 додається). 
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

    «за»               -  19 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

27. 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 № 611) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  

профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 26/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

    «за»               -  18 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  1 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із заявою депутата 

Т.М.Сенчини про відмову брати участь у обговоренні та  голосуванні по проектах                           

№ 612,614 ( заява додається). 

СЛУХАЛИ: 

28. 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 №612) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  

профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 27/30-17 додається). 

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

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

29. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок. 

(Проект № 614) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  

профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 28/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»               -  18 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

30. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки  для 

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність.  (Проект №615) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  

профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 29/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

    «за»               -  18 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

31. Про затвердження проектів 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 № 616) 

ДОПОВІДАВ:  
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В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив із 

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  

профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 30/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»               -  19 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

32. Про надання дозволу Публічному акціонерному товариству  

«Прикарпаттяобленерго» на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості). (Проект №617) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  

профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 31/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»               -  19 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

33. Про надання попереднього погодження приватному підприємцю                            

Кравціву В.М. на продаж земельної ділянки для обслуговування нежитлової 

будівлі (складу - піднавісу) в м. Бурштин. (Проект №618) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  

профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 32/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 



 33 

        «за»               -  17 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  2 

СЛУХАЛИ: 

34. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибних ділянок). (Проект №622) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  

профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 33/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»               -  19 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

35. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність.(Проект № 623) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення  

профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 34/30-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»               -  19 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

36. Відповіді на депутатські запити: 

- рішення міської ради від 22.04.2016 №73.02/10-16  «Про депутатський запит  

В.Л.Рика, В.В.Бублінського». 
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ДОПОВІДАВ: 

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

проміжною відповіддю на запит (додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.Л.Рик – депутат міської ради, про залишення запиту на контролі. 

СЛУХАЛИ: 

37. Депутатські запити.   

ДОПОВІДАВ: 

Т.М.Сенчина -  депутат міської ради, про депутатський запит  щодо виділення 

коштів для розробки проекту благоустрою прибудинкової території по вул.Міцкевича, 6                

( копія звернення додається). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 35.01/30-17 додається). 

                     Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  18 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ДОПОВІДАВ: 

Л.Р.Івасюк -  депутат міської ради, про депутатський запит  щодо надання 

інформації про належність споруди по вул.Січових стрільців, 20 та її цільове 

використання. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 35.02/30-17 додається). 

                     Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  20 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

 

ДОПОВІДАВ: 

Л.Р.Івасюк -  депутат міської ради, про депутатський запит  щодо надання 

інформації  на звернення мешканців будинку № 10 по вул. Василя Стуса, про цільове 

використання, належність земельної ділянки будови на території, якою користується КП 

«Житловик» для складування інертних матеріалів. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 35.03/30-17 додається). 

                     Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 
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      «за»             -  20 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ДОПОВІДАВ: 

Л.Р.Івасюк -  депутат міської ради, про депутатський запит  щодо надання 

інформації  про  належність торгового об’єкту по вул. Січових стрільців в районі будинку 

№ 10 вул.Шухевича. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 35.04/30-17 додається). 

                     Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  20 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

 

ДОПОВІДАВ: 

В.Л.Рик -  депутат міської ради, про депутатський запит  щодо надання інформації  

про нормативні документи на основі яких було виконано роботи по облаштуванню 

пішохідної доріжки в районі церкви Всіх Святих та священомученика Йосафата, за 

рахунок коштів виділених на ремонт дороги. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 35.05/30-17 додається). 

                     Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  19 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

ДОПОВІДАВ: 

І.О.Дулик -  депутат міської ради, про депутатський запит щодо оформлення 

виконавчим апаратом міської ради  звернення до Галицького РЕМ по питанню 

благоустрою територій та естетичного вигляду  підстанцій розташованих у місті. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 35.06/30-17 додається). 

                     Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  19 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

 

 

 



 36 

СЛУХАЛИ: 

38. Різне.  

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, про санітарний стан квартири № 43 по вул.Стуса, 12 та 

від’єднання від газопостачання. 

В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, про можливість звернення до суду по 

питанню виселення мешканки квартири. 

М.М.Пшегоцька – мешканка будинку № 12 вул.Стуса, про проникнення у квартиру № 43 

та можливість переселення мешканки квартири. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про стан квартири № 43 по вул.Стуса, 12  та надав 

пропозицією закріпити соціального працівника. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із відповідями на звернення міської 

ради ( додаються). 

І.О.Дулик – депутат міської ради, який ознайомив із текстом звернення (додається), 

повідомив про розробку проекту рішення та його розгляд у встановленому порядку. 

Т.М.Сенчина  – депутат міської ради, про негативне ставленя до пацієнтів у міській 

лікарні, про розгляд питання щодо доцільності виділеня коштів з місього бюджету. 

Р.О.Джура – міський голова, про перспективу сплати благодійних внесків всіма 

пацієнтами лікарні. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про повідомлення підприємцям щодо сплати 

абонентної плати за газ. 

Р.О.Джура – міський голова, про запровадження абонентної плати за газ з 01.09.2017. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про роботу комісії щодо вивчення питання про оплату 

за землю. 

 О.Т.Драбчук – депутат міської ради, про нефункціонуючий торговий об’єкт по вул. 

Січових стрільців в районі будинку № 10 вул.Шухевича. 

Р.О.Джура – міський голова, про результати відрядження у м.Київ з 23 квітня по 25 квітня 

2017 року (про майбутню ОТГ; про зустріч з заступником генерального директора ДТЕК 

ЕНЕРГО Д.В.Сахаруком; про проблемні питання при переході на прямі договори на 

постачання теплової енергії). 
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Б.Р.Гетьман – головний  інженер ВП «ДТЕК Бурштинська ТЕС», про впровадження 

концепції теплопостачання м.Бурштин ( додається). 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про втрати в мережах; про працевлаштування 

працівників КП «Житловик». 

В.В.Боднарчук – представник Київського офісу ДТЕК, про відповідальність компанії за 

понаднормові втрати ; про можливість працевлаштування працівників КП «Житловик». 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про скорочення працівників власниками Компанії; про 

не підтримку переходу ДТЕК Бурштинська ТЕС на прямі договори із кінцевими 

споживачами теплової енергії. 

В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, про можливість розгляду варіанту 

залишити транспортування КП «Житловик»; про втрати тепла у будинках; про проблеми 

теплопостачання у с.Демянів. 

Р.О.Джура – міський голова, про величину боргу за спожиту теплову енергію. 

 

 

Міський  голова                                                              Роксолана Джура 


