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 Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

тридцять четвертої  сесії міської ради сьомого скликання 

Від  29 червня  2017 року м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 13:50 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       19 депутатів міської ради (список додається). 

– представники політичних партій, підприємств ЗМІ (список додається). 

Відсутні на сесії: 7 депутатів міської ради (І.Я.Дашевич, Р.В.Дидик, Л.Р.Івасюк, 

Л.І.Петровська, А.С.Процик, К.М.Соронович, А.І.Федорняк). 

СЛУХАЛИ: Про персональний склад лічильної комісії на 34 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

Р.О.Джура -  міський голова, яка запропонувала доповнити  персональний склад лічильної 

комісії: 

1.І.Р.Харів – депутат міської ради; 

2.М.В.Шкарпович – депутат міської ради. 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити персональний склад лічильної комісії на 34 сесію.  

 1. І.З.Карвацький – депутат міської ради; 

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

 3. М.В.Шкарпович – депутат міської ради. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»            -  17 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  2 

СЛУХАЛИ:  

         Про порядок  денний тридцять четвертої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

четвертої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 
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1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект №670) 

Доповідач:О.І.Петровська- начальник фінансового відділу 

2. Про внесення змін до рішення міської радивід 27.12.2016р. № 40/21-16 «Про Програму 

соціальної підтримки сімей загиблих іпостраждалих під час масових акцій 

громадськогопротесту в період з 21 листопада 2013 рокупо 21 лютого 2014 року, 

військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, учасниківбойових дій, 

осіб які перебувають чи перебувалиу складі добровольчих формувань, що 

утворилисядля захисту незалежності, суверенітету та територіальноїцілісності 

України, та інших громадян, які залучалисяі брали безпосередню участь в 

Антитерористичнійоперації в районах її проведення на 2017рік». (Проект №680) 

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

3. Про відпустку міського голови. (Проект №688) 

4. Про внесення змін в рішення міської радивід 31.05.2016 року № 07/12-16 «Про 

затвердження структуриі штатної чисельності Бурштинської міської ради та її 

виконавчих органів». (Проект №689) 

5. Про внесення зміни до Програми фінансовогозабезпечення нагородження відзнаками 

Бурштинської міської ради та виконавчого комітету на 2017 рік .(Проект №692) 

Доповідач:І.І.Якимів – завідувач сектору кадрової роботи 

 

6. Про затвердження (впорядкування) структури апарату відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради. (Проект №691) 

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

 

7. Про затвердження  Програми «Безпечне місто 2017- 2019 роки». (Проект № 687) 

Доповідач:Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

 

8. Про затвердження Програми підвищення ефективності роботи Управління Державної 

казначейської служби Україниу Галицькому районі Івано-Франківської областіна 

2016-2018 роки (Проект №681) 

Доповідач:О.І.Петровська- начальник фінансового відділу 

 

9. Про затвердження Положення про порядок передачі в безоплатне користування 

(позичку) майна територіальної громади  міста Бурштин та села Вигівка. (Проект 

№690) 

Доповідач:В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

 

10. Про внесення в перелік майна комунальної власності,що підлягає наданню в оренду у 

2017 році. (Проект№673) 

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

 

11. Про внесення змін в «Цільову програму у галузі розвитку земельних відносин на 

території Бурштинської міської ради на 2017-2020 роки».(Проект №648) 

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

Земельні питання. 

12. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж населеного пункту м. Бурштин. (Проект №649)     

13. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж населеного пункту с. Вигівка.(Проект №650)     

14. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель міста Бурштина. (Проект №651) 

15. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель села Вигівка. (Проект №652) 



 3 

16. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою по 

проведенню робіт з інвентаризації земель  населеного пункту с. Вигівка.(Проект 

№653) 

17. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою по 

проведенню робіт з інвентаризації земель  населеного пункту м. Бурштин. (Проект 

№654) 

18. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва індивідуального гаражаз передачею у власність. (Проект № 655) 

19. Про розірвання договору оренди земельної  ділянки з товариством здодатковою 

відповідальністю «Івано-Франківське обласне підприємство автобусних станцій» 

.(Проект №656) 

20. Про затвердження проектів землеустрою щодовідведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність.(Проект №657) 

21. Про надання дозволу на складання проекту землеустроющодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівельі 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність із земель запасу міської ради. 

(Проект №658) 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок). (Проект №659) 

23. 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 

№660) 

24. Про відмову у виділенні земельної ділянки ПП  Русиняку В.І. для обслуговування 

ринку «Центральний».(Проект №661) 

25. Про відмову в продовженні (поновленні) терміну договору оренди земельної 

ділянкиТзОВ «Споруда – ІС» для будівництва жилого багатоквартирного будинку в м. 

Бурштині по вул. Д.Галицького. (Проект №662) 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельноїділянки для 

будівництва та обслуговування жилогобудинку, господарських будівель і споруд 

(присадибнаділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської 

ради.(Проект №663) 

27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність.(Проект №664) 

28. Про затвердження технічної документації із землеустроющодо встановлення ( 

відновлення) меж  земельноїділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність. (Проект №665) 

29. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянокдля ведення особистого селянського господарстваз передачею у власність. 

(Проект №666) 

30. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва індивідуального гаражаз передачею у власність. ( Проект №674) 

31. 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 № 

675) 



 4 

32. Про затвердження технічної документації із землеустроющодо встановлення 

(відновлення) меж  земельноїділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність. (Проект №676) 

33. Про внесення змін в рішення від 22.04.2016 № 52/10-16 «Про надання дозволу на 

складання проекту відведення земельної ділянки  для будівництво та обслуговування 

індивідуальних авто гаражів, особистого-селянського господарства,будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд з передачею у 

власність». (Проект №677) 

34. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянокдля ведення особистого селянського господарстваз передачею у власність.( 

Проект № 678) 

35. Про надання дозволу на складання проекту землеустроющодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівельі 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність із земель запасу міської ради. 

(Проект №679) 

36. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) межземельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у власність. (Проект №682) 

37. Про внесення змін в рішення ради від 12.08.2015  № 19.8/60-15«Про затвердження 

детального плану території земельних ділянок, які пропонуються для продажу на 

земельних торгах (аукціон) м. Бурштин». (Проект №683) 

38. Про внесення змін в рішення від 31.03.2017 № 07/27-17 «Про 

продовження(поновлення) договорів земельних ділянок». (Проект №684) 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельноїділянки для 

будівництва та обслуговування жилогобудинку, господарських будівель і споруд 

(присадибнаділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

(Проект №685) 

40. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

обслуговування торгового павільйонуз послідуючим укладанням договору оренди. 

(Проект №686) 

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

41. Відповіді на депутатські запити. 

42. Депутатські запити. 

43. Різне. 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти проект порядку денного 34 сесії за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»           -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура -  міський голова, з пропозицією зняти з обговорення проект  № 673                      

«Про внесення в перелік майна комунальної власності,що підлягає наданню в оренду у 
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2017 році», проект № 661 «Про відмову у виділенні земельної ділянки ПП  Русиняку В.І. 

для обслуговування ринку «Центральний»». (Службова записка начальника земельно – 

екологічного відділу  № 11 від 26.06.2017  додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  19 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок  денний тридцять четвертої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 

1.  Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект №670) 

Доповідач: О.І.Петровська - начальник фінансового відділу 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2016р. № 40/21-16 «Про 

Програму соціальної підтримки сімей загиблих  і постраждалих під час масових акцій 

громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, 

військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, учасників бойових дій, 

осіб які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися 

для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших 

громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в Антитерористичній операції в 

районах її проведення на 2017 рік». (Проект №680) 

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

3. Про відпустку міського голови. (Проект № 688) 

4. Про внесення змін в рішення міської ради від 31.05.2016 року № 07/12-16 «Про 

затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її 

виконавчих органів». (Проект № 689) 

5. Про внесення зміни до Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками 

Бурштинської міської ради та виконавчого комітету на 2017 рік .(Проект № 692) 

Доповідач: І.І.Якимів – завідувач сектору кадрової роботи 

6. Про затвердження (впорядкування) структури апарату відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради. (Проект №691) 

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

7. Про затвердження  Програми «Безпечне місто 2017- 2019 роки». (Проект № 687) 

Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

8. Про затвердження Програми підвищення ефективності роботи Управління Державної 

казначейської служби України у Галицькому районі Івано-Франківської області на 

2016-2018 роки (Проект №681) 

Доповідач: О.І.Петровська - начальник фінансового відділу 

9. Про затвердження Положення про порядок передачі в безоплатне користування 

(позичку) майна територіальної громади  міста Бурштин та села Вигівка. (Проект 

№690) 

Доповідач: В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

10. Про внесення змін в «Цільову програму у галузі розвитку земельних відносин на 

території Бурштинської міської ради на 2017-2020 роки».(Проект №648) 

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

11. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж населеного пункту м. Бурштин. (Проект №649)     

12. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж населеного пункту с. Вигівка .(Проект №650)     

13. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель міста Бурштина. (Проект №651) 

14. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель села Вигівка. (Проект №652) 

15. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою по 

проведенню робіт з інвентаризації земель  населеного пункту с. Вигівка.(Проект 

№653) 

16. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою по 

проведенню робіт з інвентаризації земель  населеного пункту м. Бурштин. (Проект 

№654) 

17. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність. (Проект № 655) 

18. Про розірвання договору оренди земельної  ділянки з товариством здодатковою 

відповідальністю «Івано-Франківське обласне підприємство автобусних станцій» 

.(Проект №656) 

19. Про затвердження проектів землеустрою щодовідведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність.(Проект №657) 

20. Про надання дозволу на складання проекту землеустроющодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівельі 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність із земель запасу міської ради. 

(Проект №658) 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних 

ділянок). (Проект №659) 

22. 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 

№660) 

23. Про відмову в продовженні (поновленні) терміну договору оренди земельної ділянки                 

ТзОВ «Споруда – ІС» для будівництва жилого багатоквартирного будинку в                     

м. Бурштині по вул. Д.Галицького. (Проект №662) 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельноїділянки для 

будівництва та обслуговування жилогобудинку, господарських будівель і споруд 

(присадибнаділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської 

ради.(Проект №663) 

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність.(Проект №664) 

26. 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 №665) 

27. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянокдля ведення особистого селянського господарства з передачею у власність. 

(Проект №666) 
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28. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність. ( Проект №  674) 

29. 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 № 

675) 

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 № 676) 

31. Про внесення змін в рішення від 22.04.2016 № 52/10-16 «Про надання дозволу на 

складання проекту відведення земельної ділянки  для будівництво та обслуговування 

індивідуальних авто гаражів, особистого-селянського господарства,будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд з передачею у 

власність». (Проект № 677) 

32. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянокдля ведення особистого селянського господарства з передачею у власність.( 

Проект № 678) 

33. Про надання дозволу на складання проекту землеустроющодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівельі 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність із земель запасу міської ради. 

(Проект № 679) 

34. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) межземельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у власність. (Проект № 682) 

35. Про внесення змін в рішення ради від 12.08.2015  № 19.8/60-15«Про затвердження 

детального плану території земельних ділянок, які пропонуються для продажу на 

земельних торгах (аукціон) м. Бурштин». (Проект № 683) 

36. Про внесення змін в рішення від 31.03.2017 № 07/27-17 «Про продовження 

(поновлення) договорів земельних ділянок». (Проект № 684) 

37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

(Проект № 685) 

38.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

обслуговування торгового павільйонуз послідуючим укладанням договору оренди. 

(Проект № 686)  

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

39. Відповіді на депутатські запити. 

40. Депутатські запити. 

41. Різне. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 
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СЛУХАЛИ: 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект № 670) 

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. Зменшити призначення  відділу культури і туризму за КПКВКМБ 2414090 «Палаци і 

будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»-9930,0грн. та відповідно 

збільшити за КПКВКМБ 2414070 «Музеї і виставки»+9930,0грн. 

2.Внести зміни в рішення міської ради від 28 квітня 2017 року №01/30-17 «Про внесення 

змін до міського бюджету на 2017 рік», а саме п.4.2. викласти в наступній редакції: 

«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 » та внести 

відповідні зміни до бюджету  

за КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»+500200,0грн. 

3.Відповідно до змін внесених рішенням міської ради від 30 травня 2017 року № 09/32-17 

«Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього середовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік»» внести наступні 

зміни до бюджету: 

Зменшити бюджетні призначення  по відділу освіти за КПКВКМБ 1019110 «Охорона та 

раціональне використання природних ресурсів» та відповідно збільшити міській раді за 

КПКВКМБ 0119110 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» в сумі 

22000,0 грн. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 01/34-17 прийняти за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 



 9 

1.Зменшити призначення  відділу культури і туризму за КПКВКМБ 2414090 «Палаци і 

будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»-9930,0грн. та відповідно 

збільшити за КПКВКМБ 2414070 «Музеї і виставки»+9930,0грн. 

2.Внести зміни в рішення міської ради від 28 квітня 2017 року №01/30-17 «Про внесення 

змін до міського бюджету на 2017 рік», а саме п.4.2. викласти в наступній редакції: 

«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 » та внести 

відповідні зміни до бюджету  

за КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»+500200,0грн. 

3.Відповідно до змін внесених рішенням міської ради від 30 травня 2017 року № 09/32-17 

«Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього середовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік»» внести наступні 

зміни до бюджету: 

Зменшити бюджетні призначення  по відділу освіти за КПКВКМБ 1019110 «Охорона та 

раціональне використання природних ресурсів» та відповідно збільшити міській раді за 

КПКВКМБ 0119110 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» в сумі 

22000,0 грн. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»            -  20 

   «проти»      -  0 

    «утрим.»    - 0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 01/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2016р. № 40/21-16 «Про Програму 

соціальної підтримки сімей загиблих  і постраждалих під час масових акцій 

громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, 

військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, учасників бойових дій, 

осіб які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися 

для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших 
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громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в Антитерористичній операції 

в районах її проведення на 2017рік». (Проект №680) 

ДОПОВІДАВ:  

С.Б.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення, яка ознайомила із 

проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення  постійних депутатських  комісій. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 03/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  20 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 

3. Про відпустку міського голови. (Проект № 688) 

ДОПОВІДАВ:  

І.І.Якимів – завідувач сектору кадрової роботи, яка ознайомила із проектом 

рішення, рекомендаціями до проекту рішення  постійних депутатських  комісій та 

запропонувала внести зміни в п.1: «терміном на 24 календарних днів з 07 серпня по 31 

серпня 2017 року». 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 03/34-17 прийняти за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  19 

   «проти»     -   0 

   «утрим.»    -  1 

Примітка. Міський голова Р.О.Джура відмовилася брати участь у обговоренні та 

голосуванні ( заява додається). 

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни в п.1: «терміном на 24 календарних дні з 07 серпня по                       

31 серпня 2017 року». 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  19 

   «проти»     -   0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 03/34-17 додається). 
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  19 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про внесення змін в рішення міської ради від 31.05.2016 року № 07/12-16 «Про 

затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її 

виконавчих органів». (Проект № 689) 

ДОПОВІДАВ:  

І.І.Якимів – завідувач сектору кадрової роботи, яка ознайомила із проектом 

рішення, рекомендаціями до проекту рішення  постійних депутатських  комісій та 

запропонувала внести зміни в п.1 та вилучити «заступника головного бухгалтера». 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 04/34-17 прийняти за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -   0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: внести зміни в п.1 та вилучити «заступника головного бухгалтера».  

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -   0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 04/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  20 

«проти»      -  0 

«утрим.»    -  0 

СЛУХАЛИ: 

5. Про внесення зміни до Програми фінансового забезпечення нагородження 

відзнаками Бурштинської міської ради та виконавчого комітету на 2017 рік. 

(Проект № 692) 

ДОПОВІДАВ:  
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І.І.Якимів – завідувач сектору кадрової роботи, яка ознайомила із проектом 

рішення, рекомендаціями до проекту рішення  постійних депутатських  комісій. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 05/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  20 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 

6. Про затвердження (впорядкування) структури апарату відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради. (Проект №691) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення  постійних депутатських  комісій. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 06/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  20 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про затвердження  Програми «Безпечне місто 2017- 2019 роки». (Проект № 

687) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рекомендаціями до проекту рішення постійних комісій. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 07/34 -17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  19 

                                                         «проти»      -  0 

                                                         «утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 

8. Про затвердження Програми підвищення ефективності роботи Управління 

Державної казначейської служби України у Галицькому районі Івано-

Франківської області на 2016-2018 роки (Проект №681) 
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ДОПОВІДАВ:  

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

рекомендаціями до  проекту рішення  комісії з питань бюджету та економічного розвитку. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 08/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  20 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

9. Про затвердження Положення про порядок передачі в безоплатне користування 

(позичку) майна територіальної громади  міста Бурштин та села Вигівка. 

(Проект №690) 

ДОПОВІДАВ:  

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, який ознайомилв з  проектом рішення 

та рекомендаціями до  проекту рішення  комісій з питань бюджету та економічного 

розвитку, законності та етики, будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про надання інформації  чи буде 

здійснюватися оцінка майна. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про пп.3.3. «Передача об’єкта 

позички здійснюється в термін встановлений сторонами і оформляється актом прийому-

передачі». 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 09/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  18 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  2 

 

СЛУХАЛИ: 
10. Про внесення змін в «Цільову програму у галузі розвитку земельних відносин 

на території Бурштинської міської ради на 2017-2020 роки».(Проект №648) 

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендаціями комісій до проекту рішення: 
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пункти 1 і 2 розділу 4 викласти в такій редакції:  

– пункт 1:  Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж  

населеного пункту м. Бурштин Івано-Франківської області та проходження 

комплексної державної експертизи. Обсяг фінансування – 345 000 грн. 

– пункт 2:  Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж  

населеного пункту с. Вигівка Івано-Франківської області та проходження 

комплексної державної експертизи. Обсяг фінансування – 95 000 грн.; 

пункт 3 розділу 4 вважати таким, що втратив чинність. 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 10/34-17 прийняти за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -   0 

   «утрим.»    -  0 

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до п.1 проекту рішення.  

пункти 1 і 2 розділу 4 викласти в такій редакції:  

– пункт 1:  Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж  

населеного пункту м. Бурштин Івано-Франківської області та проходження 

комплексної державної експертизи. Обсяг фінансування – 345 000 грн. 

– пункт 2:  Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж  

населеного пункту с. Вигівка Івано-Франківської області та проходження 

комплексної державної експертизи. Обсяг фінансування – 95 000 грн.; 

пункт 3 розділу 4 вважати таким, що втратив чинність. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -   0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  №10/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  20 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 
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11. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж населеного пункту м. Бурштин. (Проект №649)     

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендаціями комісій до проекту рішення  .  

ВИРІШИЛИ: проект рішення 11/34-17 прийняти за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -   0 

   «утрим.»    -  0 

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.  

1. Доповнити назву проекту «та проходження комплексної державної експертизи». 

2.Доповнити п.1 « та проходження комплексної державної експертизи». 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -   0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 11/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  20 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

СЛУХАЛИ: 
12. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж населеного пункту с. Вигівка .(Проект №650)     

ДОПОВІДАВ:  

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

наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендаціями комісій до проекту рішення  .  

ВИРІШИЛИ: проект рішення 12/34-17 прийняти за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -   0 
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   «утрим.»    -  0 

 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення.  

1. Доповнити назву проекту «та проходження комплексної державної експертизи». 

2.Доповнити п.1 « та проходження комплексної державної експертизи». 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -   0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 12/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  20 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

13. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель міста Бурштина. (Проект №651) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила із наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту 

рішення  профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 13/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  18 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

14. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Вигівка. (Проект №652) 

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

ознайомила із наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту 

рішення  профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 14/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  19 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

15. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою по 

проведенню робіт з інвентаризації земель  населеного пункту с. Вигівка.(Проект 

№653) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила із наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту 

рішення  профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 15/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  19 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

16. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою по 

проведенню робіт з інвентаризації земель  населеного пункту м. Бурштин. 

(Проект №654) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила із наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту 

рішення  профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 16/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  19 

                                                           «проти»        -  0 
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                                                           «утрим.»       -  0 

Примітка. Депутат О.Т.Драбчук відмовився брати участь у обговоренні та 

голосуванні по проекту № 655 ( заява додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

17. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для будівництва індивідуального гаража з передачею у власність. 

(Проект № 655) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила із наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту 

рішення  профільної комісії.  

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

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  18 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

18. Про розірвання договору оренди земельної  ділянки з товариством з додатковою 

відповідальністю «Івано-Франківське обласне підприємство автобусних 

станцій». (Проект №656) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила із наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту 

рішення  профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 18/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  17 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

19. Про затвердження проектів землеустрою щодовідведення земельних ділянок 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність.(Проект №657) 
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ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила із наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту 

рішення  профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 19/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  19 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

20. Про надання дозволу на складання проекту землеустроющодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівельі споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність із 

земель запасу міської ради. (Проект №658) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила із наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту 

рішення  профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 20/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  19 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибних ділянок). (Проект №659) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила із наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту 

рішення  профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 21/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 
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         «за»               -  19 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

22. 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 №660) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила із наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту 

рішення  профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 22/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  19 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

23. Про відмову в продовженні (поновленні) терміну договору оренди земельної 

ділянки ТзОВ «Споруда – ІС» для будівництва жилого багатоквартирного 

будинку в  м. Бурштині по вул. Д.Галицького. (Проект №662) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила із наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту 

рішення  профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 23/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  20 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельноїділянки для 

будівництва та обслуговування жилогобудинку, господарських будівель і 

споруд (присадибнаділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу 

міської ради.(Проект №663) 
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ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила із наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту 

рішення  профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 24/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  20 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність.(Проект №664) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила із наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту 

рішення  профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 25/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  20 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

26. 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 №665) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила із наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту 

рішення  профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 26/34-17 додається). 

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

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

27. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянокдля ведення особистого селянського господарства з передачею у власність. 

(Проект №666) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила із наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту 

рішення  профільної комісії та службовою запискою від 26.06.2017 № 10 (додається).  

ВИРІШИЛИ: проект рішення 27/34-17 прийняти за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  20 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ:  

П.2 викласти в редакції:«Заяву Стринжі Лілії Степанівні на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в м. Бурштин,  вул. Івасюка, площею 0,0450 га з передачею у власність 

відправити на до вивчення (у зв’язку із поступленням заяви громадянки Приплоцької Віри 

Іванівної про довготривале користування даною земельною ділянкою)». 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»            -  19 

   «проти»      -  0 

    «утрим.»    - 1 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 27/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»               -  19 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  1 

СЛУХАЛИ: 

28. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність. ( Проект №  674) 
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ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила із наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту 

рішення  профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 28/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  20 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

 

29. 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 № 

675) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила із наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту 

рішення  профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 29/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  20 

                                                           «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 № 676) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила із наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту 

рішення  профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 30/34-17 додається). 
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  20 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

31. Про внесення змін в рішення від 22.04.2016 № 52/10-16 «Про надання дозволу на 

складання проекту відведення земельної ділянки  для будівництво та обслуговування 

індивідуальних авто гаражів, особистого-селянського господарства,будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд з передачею у 

власність». (Проект № 677) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила із наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту 

рішення  профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 31/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  20 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

32. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянокдля ведення особистого селянського господарства з передачею у власність.( 

Проект № 678) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила із наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту 

рішення  профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 32/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  20 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 
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33. Про надання дозволу на складання проекту землеустроющодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівельі 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність із земель запасу міської ради. 

(Проект № 679) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила із наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту 

рішення  профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 33/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  20 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

34. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) межземельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у власність. (Проект № 682) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила із наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту 

рішення  профільної комісії.  

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

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  18 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  1 

СЛУХАЛИ: 

35. Про внесення змін в рішення ради від 12.08.2015  № 19.8/60-15«Про затвердження 

детального плану території земельних ділянок, які пропонуються для продажу на 

земельних торгах (аукціон) м. Бурштин». (Проект № 683) 

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

ознайомила із наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту 

рішення  профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 35/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  20 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

36. Про внесення змін в рішення від 31.03.2017 № 07/27-17 «Про продовження 

(поновлення) договорів земельних ділянок». (Проект № 684) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила із наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту 

рішення  профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 36/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

         «за»               -  20 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

(Проект № 685) 

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила із наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту 

рішення  профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 37/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  20 

                                                           «проти»        -  0 
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                                                           «утрим.»       -  0 

СЛУХАЛИ: 

38. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

обслуговування торгового павільйонуз послідуючим укладанням договору оренди. 

(Проект № 686)  

ДОПОВІДАВ:  

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

ознайомила із наданими матеріалами,  проектом рішення, рекомендацією до проекту 

рішення  профільної комісії.  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  в цілому (рішення  № 38/34-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»               -  15 

                                                           «проти»        -  0 

                                                           «утрим.»       -  5 

 

СЛУХАЛИ: 

39. Відповіді на депутатські запити: 

- рішення міської ради від 31.03.2017 № 03/28 - 17 «Про депутатський запит  

І.З.Карвацького». 

ДОПОВІДАВ: 

          Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із відповіддю від 02.06.2017                  

№ 164 директора КП «Житловик»  В.І.Марчука  на запит І.З.Карвацького.(Текст відповіді 

додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про залишення даного запиту на контролі. 

СЛУХАЛИ: 

40. Депутатські запити. 

ДОПОВІДАВ: 

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

дорожніх знаків по вул.Шухевича (копія запиту додається). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 39.01/34-17 додається). 

                 Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»             -  20 
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«проти»      -  0 

                                                      «утрим.»     -  0 

ДОПОВІДАВ: 

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

коштів для боротьби з бездомними собаками (копія запиту додається). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 39.02/34-17 додається). 

                 Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  20 

«проти»      -  0 

                                                         «утрим.»    -  0 

ДОПОВІДАВ: 

В.Л.Рик -  депутат міської ради, про депутатський запит  щодо виділення коштів 

для боротьби з бездомними собаками (копія запиту додається). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення  № 39.03/34-17 додається). 

                 Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»             -  20 

«проти»      -  0 

                                                         «утрим.»    -  0 

ВИСТУПИЛИ: 

 

   

СЛУХАЛИ: 

41.  Різне. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради,про відсутність офіційного документу від 

депутата міської ради І.О.Дулика, озвученого на попередньому черговому засіданні сесії 

міської ради, щодо звернення до Кабінету Міністрів України. Дане звернення вкладене в 

матеріали сесії як загальна інформаційна довідка; про необхідність висвітлення звернень в 

письмовій формі та доведення до відома секретаря ради; про відповідь з прокуратури 

Луганської області щодо чергового звернення депутатів Бурштинської міської ради 

(додається); про фотографії і заповнення анкети для формування папки депутатів; про 

рішення сесії «Про Єдиний день депутата та День депутата в міській раді» та зустріч з 

головами депутатських комісій на наступний тиждень. 
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І.М.Мазур – депутат міської ради, про допомогу учню 7-го класу Бурштинської 

ЗОШ №3 Данкевичу І. у якого рак лімфатичної системи; про запрошення депутатів на звіт 

колективу «КРЕДО» Сливоцького Я.В. задля фінансової підтримки даного колективу. 

В.Л.Рик - депутат міської ради, продетальне вивчення та інформування депутатів 

міської ради на черговому засіданні бюджетної комісії відділу освіти і науки щодо 

забезпечення підручниками учнів навчальних закладів міста. 

Н.Б.Тварок – головний спеціаліст відділу освіти і науки, про нестачу підручників у 

зв’язку з збільшенням чисельності учнів у цьому році. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про підготовку відповідної документації для 

забезпечення підручниками учнів навчальних закладів міста. 

Н.Б.Тварок – головний спеціаліст відділу освіти і науки, про запрошення депутатів 

та представників міської ради  від імені відділу освіти і науки міської ради на захід 

присвячений обдарованим дітям в ПК «Прометей» 02.06.17 о 16:00 год. 

Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради, про прострочені терміни відповідей на 

депутатські запити та порушення 22 статті Кримінального кодексу України (вул. І.Франка, 

каналізаційні стоки по вул. О.Басараб  і вул. Т.Шевченка). 

О.Т.Драбчук – депутат міської ради, про виділення коштів для закупівлі книг у 

міську бібліотеку. 

Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради, про виділення коштів мешканцю по 

вул.І.Франка у зв’язку з затопленням (де йде водовідведення не по його території); про 

роботу фірми «СТМ» і «Лазні», де каналізаційні стоки ідуть в потік; про самозахоплення 

землі фірмою «СТМ». 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про взяття на контроль даного питання 

начальником земельно-екологічного відділу; про необхідність написання депутатського 

звернення для вирішення даної ситуації. 

Л.Р.Іванюк – депутат міської ради, про звернення депутатів до міського голови що 

встановлення огорожі на території Бурштинської ЗОШ №3. 

В.Л.Рик – депутат міської ради, прокапітальний ремонту вул. Шухевича; про 

першочерговість розгляду захищених статей; про невчасну відповідь на депутатське 

звернення чи запит яким депутат не задоволений може кваліфікуватися статтею 

Кримінального кодексу України, як перешкоджання діяльності депутата міської ради; про 

непідготовленість доповідачів на засідання бюджетної комісії. 

І.М.Мазур – депутат міської ради, про підтримку депутата Л.Р.Івасюк щодо 

встановлення огорожі Бурштинської ЗОШ №3 та необхідність завершення робіт які були 

розпочаті минулого року (доріжка по вул. Коновальця, стерилізації собак). 
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І.В.Прокопів – депутат міської ради, про розробку відділом освіти аналізу щодо 

чисельності педагогічних працівників, використання коштів для виплати заробітної плати 

та прогноз на наступний рік. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про підтримку депутата І.В.Прокопіва; про звіт 

відділу освіти та науки. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, прокапітальний ремонт дороги по вул. 

Шухевича, про де пут запит про опорний пункт для поліції. 

О.Т.Драбчук – депутат міської ради, з пропозицієювикористати виділений асфальт 

для з’їздів з доріг. 

Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради, з пропозицією передбачити на дорозі                       

по вул. Шухевича встановлення «лежачих поліцейських» та передбачити кошти на роботи 

грейдера по вулицях старої частини міста. 

В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, про звернення до міської ради 

компанії «Сонце Галичини» з пропозицією спорудження сонячної електростанції на 

території індустріального парку; про необхідність прорахування економічної вигоди від 

спорудження електростанції земельно-екологічним відділом; про необхідність зміни 

цільового призначення території індустріального парку в разі спорудження 

електростанції. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про організацію зустрічі з представникам 

компанії «Сонце Галичини». 

В.М.Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу, про нормативну 

грошову оцінку 2010 року; про ціну за оренду землі. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про необхідність детального вивчення даного 

питання. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                            Богдан Рибчук 

 


