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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

двадцять восьмої позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

Від  31 березня  2017 року м. Бурштин 

Початок: 12:30 

Закінчення: 14:30 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       22 депутати міської ради (список додається). 

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

Відсутні на сесії: 4 депутати міської ради (І.Я.Дашевич, Л.І.Петровська, Т.Д.Попик, 

В.Л.Рик). 

СЛУХАЛИ: Про порядок  денний двадцять восьмої  позачергової сесії Бурштинської 

міської ради сьомого скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

двадцять восьмої  позачергової сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про затвердження  норм споживання теплової енергії. (Проект № 602) 

    Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору житлово – комунального  

господарства та обліку комунального майна.   

2. Про внесення змін до Положення щодо проведення допорогових закупівель, 

затвердженого рішенням міської ради  № 03/20 -16 від 29.11.2016. (Проект № 588) 

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

3. Депутатські запити. 

4. Різне. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний двадцять восьмої  позачергової сесії 

Бурштинської міської ради сьомого скликання. 

1. Про затвердження  норм споживання теплової енергії .(Проект № 602) 

    Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору житлово – комунального  

господарства та обліку комунального майна   
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2. Про внесення змін до Положення щодо проведення допорогових закупівель, 

затвердженого рішенням міської ради  від 29.11.2016    № 03/20 -16.(Проект № 588) 

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

3. Депутатські запити. 

4. Різне. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»            -  23 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: 

1. Про затвердження  норм споживання теплової енергії. (Проект № 602) 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, про причини розгляду даного питання; про ліцензії 

КП   «Житловик»; про тарифну децентралізацію; про тарифи на теплову енергію в інших 

населених пунктах України; про можливі перспективи постачання теплової енергії 

споживачам міста. 

ДОПОВІДАВ:  

І.І.Бандура – завідувач сектору житлово – комунального  господарства та обліку 

комунального майна, яка ознайомила з проектом рішення та  погодженням проекту 

рішення  профільною комісією.   

ВИСТУПИЛИ: 

І.С.Башук – головний економіст КП «Житловик», з пропозицією: 

– доповнити пункт 1 та 2 « для населення »; 

– внести зміни у пункт 1 «на місяць -  0,0277  Гкал/кв.м.». 

Б.Б.Рибчук – депутат міської ради, з пропозицією доповнити проект рішення 

пунктом: 

«Рішення міської ради та виконавчого комітету, щодо гарячого водопостачання та 

теплової енергії, в частинах, які не відповідають даному рішенню, вважати такими, що 

втратили чинність».   

ВИРІШИЛИ: проект рішення  № 01/28 –17  прийняти  за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  23 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 
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ВИРІШИЛИ:  

– доповнити пункт 1 та 2 « для населення »; 

– внести зміни у пункт 1 «на місяць -  0,0277  Гкал/кв.м.»; 

– доповнити рішення пунктом: 

«Рішення міської ради та виконавчого комітету, щодо гарячого водопостачання та 

теплової енергії, в частинах, які не відповідають даному рішенню, вважати такими, що 

втратили чинність».   

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»            -  23 

                                                         «проти»      -  0 

                                                         «утрим.»     -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 01/28-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»               -  23 

                                                         «проти»        -  0 

«утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення змін до Положення щодо проведення допорогових закупівель, 

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 № 03/20 - 16 (Проект № 588) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рішення.   

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – депутат міської ради, з пропозицією доповнити пункт 1 проекту 

рішення підпунктом: 

– проведення ямкового ремонту доріг міста Бурштин та села Вигівка. 

 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  № 02/28 –17  прийняти  за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 
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ВИРІШИЛИ:  

1.Доповнити пункт 1 проекту рішення підпунктом: 

– проведення ямкового ремонту доріг міста Бурштин та села Вигівка. 

 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  22 

«проти»      -  0 

                                                           «утрим.»     -  0 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 02/28-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»               -  22 

                                                         «проти»        -  0 

                                                         «утрим.»       -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Депутатські запити. 

 

ДОПОВІДАВ: 

І.3.Карвацький -  депутат міської ради: депутатський запит  щодо надання 

інформації про результати службового розслідування по факту виявлення на 

сміттєзвалищі, яке обслуговує КП «Житловик», сміття з міста Львова. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  №03/28-17 додається). 

                     Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     - 0 

СЛУХАЛИ: 

4. Різне. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

о.Іван -  священник, з проханням  надання матеріальної допомоги на лікування сина.  

І.Р.Харів -  депутат міської ради, про відсутність каналізаційного люку по вул.Ольги 

Басараб, 4. 
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Р.Я.Бардашевський -  депутат міської ради, із зверненням щодо документації по 

будівництву каналізаційних та очисних споруд (копія звернення додається). 

О.Т.Драбчук -  депутат міської ради, про організацію перевезень мешканців міста на 

садово – городні ділянки. 

Т.М.Сенчина - депутат міської ради, про відсутність відповіді на депутатський запит щодо 

облаштування приміщення для поліції. 

О.Гаврилюк – мешканець будинку № 20 вул.Січових стрільців, про заяву мешканців 

будинку ( копія заяви додається) та договір на користування нежитловими приміщеннями 

в м. Бурштин вул.Січових стрільців 20 ( копія договору додається). 

 Р.О.Джура – міський голова, про  спільну молитву християн всіх конфесій, яка 

відбудеться о 15.00 на площі Героїв УПА 02.04.2017.; про результати відрядження у 

м.Київ та зустріч з віце – прим’єр – міністром України Г.Г.Зубком; про візит депутатів 

Верховної ради України А.С.Лозового, І.В.Мосійчука  у місто Бурштин; про приміщення у 

Бурштинській центральній міській лікарні ( трапезна «Карітас») для облаштування пункту 

поліції; про абонентну плату за користування газовими приладами.  

Л.Р.Івасюк -   депутат міської ради, про недопустимість коментування міським головою 

виступів депутатів; про незадовільний стан  інвентар’я у лікарні, стан забезпечення 

медикаментами першої необхідності, елементарним обладнанням; про візит депутатів 

Верховної ради України А.С.Лозового, І.В.Мосійчука  у місто та відвідування ними 

лікарні; про спільну роботу депутатів для створення відділення поліції у місті.  

Р.О.Джура – міський голова, про непривабливий вигляд малої архітектурної форми по 

вул. Калуська. 

С.М.Сопільняк - головний лікар Бурштинської центральної міської лікарні, про 

недостатнє фінансування для закупівлі м’якого інвентар’я; про медикаменти першої 

необхідності; про візит депутатів Верховної ради України А.С.Лозового, І.В.Мосійчука у 

лікарню. 

 

  

 

Міський  голова                                                         Роксолана Джура 


