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Бурштинська міська рада
ПРОТОКОЛ
тридцять п’ятої сесії міської ради сьомого скликання
Від 31 липня 2017 року

м. Бурштин

Початок: 10:00
Закінчення: 12:35
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 (В.Є.Василик, Л.Р.Івасюк, І.З.Карвацький,
І.М.Мазур, Т.Д.Попик, А.С.Процик, К.М.Соронович).
СЛУХАЛИ: Про персональний склад лічильної комісії на 35 сесію.
ДОПОВІДАВ:
Р.О.Джура - міський голова, яка запропонувала доповнити

персональний склад

лічильної комісії:
1.І.Р.Харів – депутат міської ради;
2.А.І.Федорняк – депутат міської ради.
ВИРІШИЛИ: Затвердити персональний склад лічильної комісії на 35 сесію.
1. Л.І.Петровська – депутат міської ради;
2. І.Р.Харів – депутат міської ради;
3. А.І.Федорняк – депутат міської ради.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.» - 1
СЛУХАЛИ:
Про порядок денний тридцять п’ятої сесії Бурштинської міської ради сьомого
скликання.
ДОПОВІДАВ:
Р.О.Джура - міський голова, яка ознайомила з проектом порядку денного тридцять
п’ятої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання:
1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект №730)

2

Доповідач:О.М.Тіцька – завідувач бюджетного сектору
2. Про внесення змін в п. 4 ст. 39 розділу XIIта п. 4 ст. 61 розділу XXI Регламенту роботи
міської ради. (Проект №693)
Доповідач:І.О.Дулик – депутат міської ради
3. Про внесення змін до «Концепції індустріального парку «Бурштин», затвердженої
рішенням міської радивід 22.04.2016 № 22/10 – 16. (Проект №696)
4. Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального
парку «Бурштин».(Проект №723)
5. Про внесення змін до Положення щодо проведення допорогових закупівель,
затвердженого рішенням міської ради №03/20-16 від 29.11.2016. ( Проект № 729)
Доповідач: М.С.Назар – начальник відділу економіки і промисловості
6. Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2016-2017 навчальний
рік. (Проект № 731)
Доповідач: І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки
7. Про внесення змін до Положення щодо проведення допорогових закупівель,
затвердженого рішенням міської ради №03/20-16 від 29.11.2016. (Проект №698)
Доповідач: М.С.Назар – начальник відділу економіки і промисловості
8. Про внесення змін у структуру штатного розпису відділу соціального захисту
населення Бурштинської міської ради на 2017 рік. (Проект №738)
Доповідач: Г.В.Матіїшин – заступник начальника відділу соціального захисту
населення
9. Про затвердження «Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для
здійснення підприємницької діяльності в м. Бурштин та с.Вигівка». (Проект №549)
Доповідач: Т.І.Білоока – завідувач сектору містобудування і архітектури
10. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати для звичайних умов
будівництва об’єктів при складності робіт 3,8 за рахунок коштів міського бюджету.
(Проект №699)
11. Про продовження договору оренди приміщення комунальної власності Бурштинської
міської ради. (Проект № 719)
12. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягає наданню в оренду
у 2017 році. (Проект № 727)
13. Про передачу в безоплатне користування (позичку) нежитлових приміщень першого
поверху в м. Бурштин вул. Шухевича, 15. (Проект № 740)
Доповідач: І.Бандура– завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального майна
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14. Про підготовку КП «Житловик» до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.
(Проект №737 )
Доповідач: В.І.Марчук– директор КП «Житловик»
15. Про внесення змін в « План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони
навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік».
(Проект №728)
Доповідач: О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу
Земельні питання
16. Про відмову у наданні дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки з
передачею у постійне користування Управлінню Державного Агенства рибного
господарства у Івано-Франківській області (Івано-Франківський Рибоохоронний
патруль). (Проект №700)
17. 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. (Проект №703)
18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання
земельних ділянок. (Проект №704)
19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства з передачею у власність. (Проект №705)
20. Про виділення земельних ділянок із земель запасу міської ради для ведення особистого
селянського господарства в с.Вигівка. (Проект №706)
21. 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 №707)
22. Про внесення в список черговості на виділення земельної ділянкидля будівництва
індивідуальних гаражів. (Проект №708)
23. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно
свідоцтва про право на спадщину за заповітом на земельну частку пай.(Проект №709)
24. 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 №711)
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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
№712)
26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельнихділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) з передачею у приватну власність.(Проект №713)
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 №714)
28. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок. (Проект
№715)
29. Про відмову у виділенні земельної ділянки громадській організації «Асоціація
спільнот підтриманого проживання». (Проект №716)
30. Про відмову у зменшенні ставки земельного податку дляПАТ «Укрзалізниця»
Регіональна філія «Львівська залізниця»Виробничий підрозділ «Івано-Франківська
дистанція колії». (Проект №717)
31. Про внесення зміни в рішення ради від 24.12.2015 №38/04-15 «Про продаж земельної
ділянки несільськогосподарського призначення приватному підприємцю Карпінській
Світлані Зіновіївні» .(Проект №718)
32. Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних
ділянок). (Проект №720)
33. 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 №721)
34. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки

для

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність. (Проект №722)
35. 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 №724)
36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
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(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради.
(Проект №725)
37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка перебуває у
постійному користуванні Бурштинського енергетичного коледжу Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу. (Проект №726)
38. Про надання дозволу на обстеження земельних ділянок, які пропонуються для
продажу з аукціону на умовах оренди. (Проект №732)
39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування

індивідуального

гаражу з

передачею

у приватну власність.

(Проект №733 )
40. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок.(Проект
№734)
41. Про

затвердження

(відновлення)

меж

технічної
земельної

документації
ділянкив

із

натурі

землеустроющодо
(на

місцевості),

встановлення
приватному

акціонерному товариству «Прикарпаттяобленерго» з послідуючим укладанням
договору оренди. (Проект №735 )
42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове
призначення якої змінюється із земель для ведення особистого селянського
господарства у землі для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка). (Проект №736)
Доповідач:О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу
43. Відповіді на депутатські запити.
44. Депутатські запити.
45. Різне.
ВИСТУПИЛИ:
Р.О.Джура – міський голова, з пропозицією зняти з обговорення проект № 731 « Про
роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2016-2017 навчальний рік»
(за пропозицією погоджувальної ради), проект № 738 «Про внесення змін у структуру
штатного розпису відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради
на 2017 рік» (службова записка начальника відділу соціального захисту населення
вхідний № 22 від 26.07.2017 додається), проект № 549 «Про затвердження «Положення
про порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької
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діяльності в м. Бурштин та с.Вигівка» (службова записка начальника відділу
економіки і промисловості вхідний № 1983/02 – 25 від 27.07.2017 додається).
ВИРІШИЛИ: прийняти проект порядку денного 35 сесії за основу.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
ВИРІШИЛИ:
зняти з обговорення проект № 731 « Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської
міської ради за 2016-2017 навчальний рік», проект № 738 «Про внесення змін у
структуру штатного розпису відділу соціального захисту населення Бурштинської
міської ради на 2017 рік» , проект № 549 «Про затвердження «Положення про порядок
розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в
м. Бурштин та с.Вигівка».
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний тридцять п’ятої сесії Бурштинської міської ради
сьомого скликання:
1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект №730)
Доповідач:О.М.Тіцька – завідувач бюджетного сектору
2. Про внесення змін в п. 4 ст. 39 розділу XIIта п. 4 ст. 61 розділу XXI Регламенту роботи
міської ради. (Проект №693)
Доповідач:І.О.Дулик –депутат міської ради
3. Про внесення змін до «Концепції індустріального парку «Бурштин», затвердженої
рішенням міської радивід 22.04.2016 № 22/10 – 16. (Проект №696)
4. Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального
парку «Бурштин».(Проект №723)
5. Про внесення змін до Положення щодо проведення допорогових закупівель,
затвердженого рішенням міської ради №03/20-16 від 29.11.2016. ( Проект № 729)
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Доповідач: М.С.Назар – начальник відділу економіки і промисловості
6. Про внесення змін до Положення щодо проведення допорогових закупівель,
затвердженого рішенням міської ради№03/20-16 від 29.11.2016. (Проект №698)
Доповідач: М.С.Назар – начальник відділу економіки і промисловості
7. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати для звичайних умов
будівництва об’єктів при складності робіт 3,8 за рахунок коштів міського бюджету.
(Проект №699)
8. Про продовження договору оренди приміщення комунальної власності Бурштинської
міської ради.(Проект № 719)
9. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності,що підлягає наданню в оренду
у 2017 році.(Проект № 727)
10. Про передачу в безоплатне користування (позичку) нежитлових приміщень першого
поверху в м. Бурштин вул. Шухевича, 15. (Проект № 740)
Доповідач:І.І.Бандура– завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального майна
11. Про підготовку КП «Житловик» до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.
( Проект №737 )
Доповідач:В.І.Марчук– директор КП «Житловик»
12. Про внесення змін в « План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони
навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік».
(Проект №728)
Доповідач:О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу
Земельні питання
13. Про відмову у наданні дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки з
передачею у постійне користування Управлінню Державного Агенства рибного
господарства у Івано-Франківській області (Івано-Франківський Рибоохоронний
патруль). (Проект №700)
14. 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. (Проект №703)
15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання
земельних ділянок. (Проект №704)
16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства з передачею у власність. (Проект №705)
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17. Про виділення земельних ділянок із земель запасу міської ради для ведення
особистого селянського господарства в с. Вигівка. (Проект №706)
18. 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 №707)
19. Про внесення в список черговості на виділення земельної ділянкидля будівництва
індивідуальних гаражів. (Проект №708)
20. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно
свідоцтва про право на спадщину за заповітом на земельну частку пай. (Проект №709)
21. 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 №711)
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
№712)
23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж

земельнихділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) з передачею у приватну власність. (Проект №713)
24. 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 №714)
25. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок. (Проект
№715)
26. Про відмову у виділенні земельної ділянки громадській організації «Асоціація
спільнот підтриманого проживання». (Проект №716)
27. Про відмову у зменшенні ставки земельного податку дляПАТ «Укрзалізниця»
Регіональна філія «Львівська залізниця»Виробничий підрозділ «Івано-Франківська
дистанція колії». (Проект №717)
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28. Про внесення зміни

в рішення

ради від 24.12.2015 №38/04-15 «Про продаж

земельної ділянки несільськогосподарського призначення

приватному підприємцю

Карпінській Світлані Зіновіївні» . (Проект №718)
29. Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибних
ділянок). (Проект №720)
30. 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 №721)
31. Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки

для

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність. (Проект №722)
32. 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 №724)
33. 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 №725)
34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості), яка перебуває у
постійному користуванні Бурштинського енергетичного коледжу Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу. (Проект №726)
35. Про надання дозволу на обстеження земельних ділянок, які пропонуються для
продажу з аукціону на умовах оренди. (Проект №732)
36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення)меж
обслуговування

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
індивідуального

гаражу з

передачею

у приватну власність.

(Проект №733 )
37. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок. (Проект
№734)
38. Про затвердження
(відновлення)

меж

технічної документації із землеустроющодо встановлення
земельної

акціонерному товариству

ділянкив

натурі

(на

місцевості),

приватному

«Прикарпаттяобленерго» з послідуючим укладанням

договору оренди. (Проект №735 )
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39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове
призначення якої змінюється із земель для ведення особистого селянського
господарства у землі для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка). (Проект №736)
Доповідач:О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу
40. Відповіді на депутатські запити.
41. Депутатські запити.
42. Різне.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
СЛУХАЛИ:
1. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект №730)

ДОПОВІДАВ:
О.М.Тіцька – завідувач бюджетного сектору, яка ознайомила з проектом рішення та
рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань бюджету та економічного
розвитку:
1.1. Збільшити дохідну частину загального фонду на суму 1399900,0 грн. та спрямувати:
Міській раді для
-виплати заробітної плати – 150000,0 грн
-виплати заробітної плати працівникам КО «Бурштинська міська лікарня» -200000,0 грн
-оплати комунальних послуг – 3000,0 грн
-придбання принтера сектору кадрової служби – 7000,0 грн
-оплати статистичного бюлетеня -500,0 грн
-придбання паливо – мастильних матеріалів – 5000,0 грн
-надання трансфертів КП «Житловик» ( зарплата працівникам благоустрою)- 160000,0 грн
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-оплатихостингу – 1000,0 грн
-виловбезпритульниз собак -25000,0 грн
-улаштування асфальтобетонного покриття під’їзної дороги по вул. С.Бандери,34 –
30000,0 грн
-інвентаризацію комунального майна – 1000,0 гнр
-улаштування пішохідної доріжки по вул. В.Стуса,11 – 12000,0 грн
-ремонту приміщення по вул. Шухевича,15 – 103000,0 грн
-відновлення теплової мережі по вул. В.Стуса – 95000,0 грн
-облаштування місця для тимчасового розміщення автомобілів по вул. В.Стефаника,17 –
30000,0 грн
-заміна труб мережі холодного та гарячого водопостачання вул.Калуська– 5000,0 грн
-встановлення огорожі по вул.Міцкевича – 25000,0 грн
-спів фінансування робіт по облаштуванню доріжок по вул.В.Стуса,18 – 3900,0грн
-спів фінансування ремонту під’їздів (1,4) по вул.В.Стуса,18 – 18000,0 грн
-підсипка дороги щебенем вул.Лісна – 10000,0 грн
-спів фінансування роботи по облаштуванню дитячого майданчика по вул.С.Стрільців –
5000,0 грн
-ліквідація наслідків стихії 64000,0 грн
ВСЬОГО: 953400,0 грн
та внести відповідні зміни до бюджету:
Міській раді за КПКВКМБ

0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у
місті ради (у разі її створення), міської, селіщної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»
- 166500,0 грн при цьому здійснити передачу коштів з загального фонду до спеціального (
бюджету розвитку) у сумі 7000,0 грн.
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за КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 200000,0 грн
за КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»- 522900,0 грн
за КПКВКМБ 0117810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха»- +64000,0 грн
Відділу соціального захисту населення для виплати заробітної плати – 70000,0 грн
та внести відповідні зміни до бюджету за КПКВКМБ 1510180 «Керівництво і управління
у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення» - 70000,0 грн
Відділу культури і туризму для
-Виплати заробітної плати – 40000,0 грн
-Реєстрацію статуту музею «Берегиня» - 500,0 грн
-Господарські товари – 1000,0 грн
Всього: 41500,0 грн
та внести відповідні зміни до бюджету за:
КПКВКМБ

2410180

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення» - 40000,0 грн
КПКВКМБ

- 1500,0 грн

Відділу освіти і науки для:
-Виплата заробітної плати – 55000,0 грн
-Придбання господарських товарів (ДНЗ) – 12000.0 грн
-Придбання шин для МНВК – 28000,0 грн
-Підвезення дітей до навчальних закладів міста - 30000,0 грн
-придбання учнівських парт для ЗОШ І-ІІІ ст №2 – 23000,0 грн
-придбання підручників – 75000,0 грн

13

-матеріальне забезпечення за професією
«Водії»- 20000,0 грн, « Кравець» - 2000,0 грн
-відрядження працівникам відділу освіти – 8000,0 грн
-ліквідація стихії в ЗОШ №2 – 6000,0 грн
-придбання кущорізів – 6000,0 грн
Всього: 265000,0 грн
та внести відповідні зміни до бюджету за :
КПКВКМБ 1010180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення»-63000,0 грн
КПКВКМБ 1011010 «Дошкільна освіта» - 18000,0 грн
КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» - 104000,0 грн
КПКВКМБ 1011210 «Утримання інших закладів освіти»- 80000,0 грн
Фінансовому відділу для:
-Виплати заробітної плати – 40000,0 грн
-Надання субвенції ДУ «Івано–Франківський обласний лабораторний центр МОЗ
України» Рогатинськаміськміжрайонна філія – 15000,0 грн
-Фінансування програми «Про затвердження комплексної програми профілактики
злочинності на 2016-2018рр.» ( СБУ) - 5000,0 грн
-Фінансування Програми забезпечення пожежної безпеки м.Бурштин та с.Вигівка на 2017
рік- 10000,0 грн
Всього : 70000,0 грн
та внести відповідні змінидо бюджету за:
КПКВКМБ 7510180 «Керівництво і управління у у сфері фінансів у м.Бурштин» 40000,0 грн
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КПКВКМБ 7518370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»- 30000,0
грн
Разом: 1399900,0 грн
2.Відповідно до листів розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету:
- Зменшити призначення відділу соціального захисту за КПКВКМБ 1513035
«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим
категоріям громадян
»-10000,0грн. та відповідно збільшити за КПКВКМБ 1513037«Компенсаційні виплати за
пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» +10000,0грн.
-Збільшити передачу з загального фонду до спеціального за КПКВКМБ 0122220 «» у
сумі 25716,0 грн
Відповідно до змін внесених до плану природоохоронних заходів внести наступні зміни
до бюджету:
Міська рада
КПКВКМБ 0119110-420000,0грн.
Відділ освіти
КПКВКМБ 1019110+350000,0грн.
Фінансовий відділ
КПКВКМБ 7518370- +70000,0 грн
3.Відповідно до звернення відділу освіти та науки виділити кошти у сумі 19204,0 грн з
резервного фонду для ліквідації наслідків стихії у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст. №2, що
мала місце у м.Бурштин 21 травня 2017 року та внести наступні зміни до бюджету
КВК76 фінансовий відділ
КПКВКМБ 7618010 «Резервний фонд» - - 19204,0 грн
КВК 10 відділ освіти
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КПКВКМБ 1017810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха»- +19204,0 грн
4.Відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 30.06.2017 року №53116/2017 врахувати в складі доходів міського бюджету іншу субвенцію :
4.1. по загальному фонду в сумі 10000,0грн. та спрямувати відділу освіти та науки для
Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3

для придбання спортивного обладнання

та

інвентарю за КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»+10000,0грн.
4.2.по спеціальному фонду в сумі 30000,0грн. та спрямувати відділу освіти та науки для
Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3

для придбання спортивного обладнання

та

інвентарю за КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»+30000,0грн.
ВИСТУПИЛИ:
В.Л.Рик – депутат міської ради, з пропозицією зняти 40000,0 грн з відновлення теплової
мережі по вул. В.Стуса та направити на нанесення дорожньої розмітки та встановлення
дорожніх знаків по вул. Шухевича; доповнити проект рішення « п.5 Частину залишку
загального фонду міського бюджету , який склався на 01.01.2017 року в сумі 35000,0 грн.
спрямувати міській раді для фінансування міської цільової програми фінансової
підтримки КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» за КПКВКМБ
0118600 «Інші видатки»+35000,0 грн».
ВИРІШИЛИ: проект рішення 01/35-17 прийняти за основу.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
ВИРІШИЛИ: внести зміни.
1.1. Збільшити дохідну частину загального фонду на суму 1399900,0 грн. та спрямувати:
Міській раді для
-виплати заробітної плати – 150000,0 грн
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-виплати заробітної плати працівникам КО «Бурштинська міська лікарня» -200000,0 грн
-оплати комунальних послуг – 3000,0 грн
-придбання принтера сектору кадрової служби – 7000,0 грн
-оплати статистичного бюлетеня -500,0 грн
-придбання паливо – мастильних матеріалів – 5000,0 грн
-надання трансфертів КП «Житловик» ( зарплата працівникам благоустрою)- 160000,0 грн
-оплатихостингу – 1000,0 грн
-виловбезпритульниз собак -25000,0 грн
-улаштування асфальтобетонного покриття під’їзної дороги по вул. С.Бандери,34 –
30000,0 грн
-інвентаризацію комунального майна – 1000,0 гнр
-улаштування пішохідної доріжки по вул.В.Стуса,11 – 12000,0 грн
-ремонту приміщення по вул. Шухевича,15 – 103000,0 грн
-відновлення теплової мережі по вул.В.Стуса – 55000,0 грн
-нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків по вул.Шухевича –
40000,0 грн.
-облаштування місця для тимчасового розміщення автомобілів по вул.В.Стефаника,17 –
30000,0 грн
-заміна труб мережі холодного та гарячого водопостачання вул.Калуська– 5000,0 грн
-встановлення огорожі по вул.Міцкевича – 25000,0 грн
-спів фінансування робіт по облаштуванню доріжок по вул.В.Стуса,18 – 3900,0грн
-спів фінансування ремонту під’їздів (1,4) по вул.В.Стуса,18 – 18000,0 грн
-підсипка дороги щебенем вул.Лісна – 10000,0 грн
-спів фінансування роботи по облаштуванню дитячого майданчика по вул.С.Стрільців –
5000,0 грн
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-ліквідація наслідків стихії 64000,0 грн
ВСЬОГО: 953400,0 грн
та внести відповідні зміни до бюджету:
Міській раді за КПКВКМБ

0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у
місті ради (у разі її створення), міської, селіщної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»
- 166500,0 грн при цьому здійснити передачу коштів з загального фонду до спеціального (
бюджету розвитку) у сумі 7000,0 грн.
за КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 200000,0 грн
за КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»- 522900,0 грн
за КПКВКМБ 0117810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха»- +64000,0 грн
Відділу соціального захисту населення для виплати заробітної плати – 70000,0 грн
та внести відповідні зміни до бюджету за КПКВКМБ 1510180 «Керівництво і управління
у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення» - 70000,0 грн
Відділу культури і туризму для
-Виплати заробітної плати – 40000,0 грн
-Реєстрацію статуту музею «Берегиня» - 500,0 грн
-Господарські товари – 1000,0 грн
Всього: 41500,0 грн
та внести відповідні зміни до бюджету за:
КПКВКМБ

2410180

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення» - 40000,0 грн
КПКВКМБ

- 1500,0 грн

Відділу освіти і науки для:
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-Виплата заробітної плати – 55000,0 грн
-Придбання господарських товарів (ДНЗ) – 12000.0 грн
-Придбання шин для МНВК – 28000,0 грн
-Підвезення дітей до навчальних закладів міста - 30000,0 грн
-придбання учнівських парт для ЗОШ І-ІІІ ст №2 – 23000,0 грн
-придбання підручників – 75000,0 грн
-матеріальне забезпечення за професією
«Водії»- 20000,0 грн, « Кравець» - 2000,0 грн
-відрядження працівникам відділу освіти – 8000,0 грн
-ліквідація стихії в ЗОШ №2 – 6000,0 грн
-придбання кущорізів – 6000,0 грн
Всього: 265000,0 грн
та внести відповідні зміни до бюджету за :
КПКВКМБ 1010180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення»-63000,0 грн
КПКВКМБ 1011010 «Дошкільна освіта» - 18000,0 грн
КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» - 104000,0 грн
КПКВКМБ 1011210 «Утримання інших закладів освіти»- 80000,0 грн
Фінансовому відділу для:
-Виплати заробітної плати – 40000,0 грн
-Надання субвенції ДУ «Івано–Франківський обласний лабораторний центр МОЗ
України» Рогатинськаміськміжрайонна філія – 15000,0 грн
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-Фінансування програми «Про затвердження комплексної програми профілактики
злочинності на 2016-2018рр.» ( СБУ) - 5000,0 грн
-Фінансування Програми забезпечення пожежної безпеки м.Бурштин та с.Вигівка на 2017
рік- 10000,0 грн
Всього : 70000,0 грн
та внести відповідні змінидо бюджету за:
КПКВКМБ 7510180 «Керівництво і управління у у сфері фінансів у м.Бурштин» 40000,0 грн
КПКВКМБ 7518370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»- 30000,0 грн
Разом: 1399900,0 грн
2.Відповідно до листів розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету:
- Зменшити призначення відділу соціального захисту за КПКВКМБ 1513035
«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим
категоріям громадян
»-10000,0грн. та відповідно збільшити за КПКВКМБ 1513037«Компенсаційні виплати за
пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» +10000,0грн.
-Збільшити передачу з загального фонду до спеціального за КПКВКМБ 0122220 «» у
сумі 25716,0 грн
Відповідно до змін внесених до плану природоохоронних заходів внести наступні зміни
до бюджету:
Міська рада
КПКВКМБ 0119110-420000,0грн.
Відділ освіти
КПКВКМБ 1019110+350000,0грн.
Фінансовий відділ
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КПКВКМБ 7518370- +70000,0 грн
3.Відповідно до звернення відділу освіти та науки виділити кошти у сумі 19204,0 грн з
резервного фонду для ліквідації наслідків стихії у Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст. №2, що
мала місце у м.Бурштин 21 травня 2017 року та внести наступні зміни до бюджету
КВК76 фінансовий відділ
КПКВКМБ 7618010 «Резервний фонд» - - 19204,0 грн
КВК 10 відділ освіти
КПКВКМБ 1017810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха»- +19204,0 грн
4.Відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 30.06.2017 року №53116/2017 врахувати в складі доходів міського бюджету іншу субвенцію :
4.1. по загальному фонду в сумі 10000,0грн. та спрямувати відділу освіти та науки для
Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3

для придбання спортивного обладнання

та

інвентарю за КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»+10000,0грн.
4.2.по спеціальному фонду в сумі 30000,0грн. та спрямувати відділу освіти та науки для
Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3

для придбання спортивного обладнання

та

інвентарю за КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»+30000,0грн.
п.5 Частину залишку загального фонду міського бюджету , який склався на 01.01.2017
року в сумі 35000,0 грн. спрямувати міській раді для фінансування міської цільової
програми фінансової підтримки КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради»
за КПКВКМБ 0118600 «Інші видатки»+35000,0 грн.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 01/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

ВИСТУПИЛИ:
І.В.Прокопів – депутат міської ради, з пропозицією при уточненні бюджету
направити кошти з перевиконання на конкретні пріоритетні програми.
СЛУХАЛИ:
2. Про внесення змін в п. 4 ст. 39 розділу XII та п. 4 ст. 61 розділу XXI Регламенту
роботи міської ради. (Проект №693)
ДОПОВІДАВ:
І.О.Дулик –депутат міської ради, який ознайомив із проектом рішення,
рекомендаціями до проекту рішення постійних депутатських комісій та запропонував:
-

внести зміни у назву проекту та викласти його в редакції «Про внесення змін в п. 4
ст. 61 розділу XXI Регламенту роботи міської ради»;

-

вилучити п.1 проекту рішення;

-

внести зміни до п.2 та викласти його в редакції :
«Ввнести зміни в п. 4 ст.61 розділу ХХІ Регламенту роботи міської ради та

викласти його в такій редакції:
На пленарному засіданні сесії ради після обрання повного складу членів постійної
комісії, з її складу за поданням міського голови шляхом таємного голосування обирається
голова постійної комісії.
Заступник голови комісії та секретар постійної комісії обираються на засіданні
постійної комісії її членами».
ВИСТУПИЛИ:
О.Т.Драбчук – депутат міської ради, про мотивацію внесення змін.
І.О.Дулик –депутат міської ради, про те, що дані зміни необхідні для виключення
тиску на депутатів із сторони партійної сили.
ВИРІШИЛИ: проект рішення 02/35-17 прийняти за основу.
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 14

«проти»

- 4

«утрим.» - 1

ВИРІШИЛИ: внести зміни у проект рішення.
-

внести зміни у назву проекту та викласти його в редакції «Про внесення змін в
п. 4 ст. 61 розділу XXI Регламенту роботи міської ради»;

-

вилучити п.1 проекту рішення;

-

внести зміни до п.2 та викласти його в редакції :
«Ввнести зміни в п. 4 ст.61 розділу ХХІ Регламенту роботи міської ради та

викласти його в такій редакції:
На пленарному засіданні сесії ради після обрання повного складу членів постійної
комісії, з її складу за поданням міського голови шляхом таємного голосування обирається
голова постійної комісії.
Заступник голови комісії та секретар постійної комісії обираються на засіданні
постійної комісії її членами».
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 14

«проти»

- 4

«утрим.»

- 1

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 02/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 15

«проти»

- 3

«утрим.»

- 2

СЛУХАЛИ:
3. Про

внесення

змін

до

«Концепції

індустріального

парку

«Бурштин»,

затвердженої рішенням міської ради від 22.04.2016 № 22/10 – 16. (Проект №696)
ДОПОВІДАВ:
М.С.Назар – начальник відділу економіки і промисловості, яка ознайомила із
проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення постійних депутатських комісій,
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запропонувала доповнити п.1 «з енергії сонячного випромінювання для наземних
об’єктів електроенергетики».
ВИСТУПИЛИ:
В.Л.Рик – депутат міської ради, з вимогою мати інформацію щодо земельного
податку на території індустріального парку.
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, з іформацією
про те, що земельний податок на цій території може становити 3% від нормативно
грошової оцінки землі.
І.В.Прокопів – депутат міської ради, про невагомий дохід від оренди земельної
ділянки; про малу кількість робочих місць; не підтримку проекту рішення фракцією
ВО «Батьківщина».
Л.І.Горват – депутат міської ради, з поропозицією перенести розгляд даного
питання оскільки у законі про індустріальні парки не передбачено напрям альтернативної
енергетики.
М.С.Назар – начальник відділу економіки і промисловості, про право органу
місцевого самоврядування вибирати пріоритетні напрями діяльності для визначення
функціонального призначення індустріального парку.
Р.О.Джура – міський голова, про зустріч 3 серпня 2017 року з представниками
фірми «Леоні».
ВИРІШИЛИ: проект рішення 03/35-17 прийняти за основу.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 15

«проти»

- 0

«утрим.» - 5
ВИРІШИЛИ: внести зміни у проект рішення.
-

Доповнити п.1 «з енергії сонячного випромінювання для наземних об’єктів
електроенергетики».
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 15

«проти»

- 0

«утрим.»

- 5

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 03/35-17 додається).
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 15

«проти»

- 0

«утрим.»

- 5

СЛУХАЛИ:
4. Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії
індустріального парку «Бурштин».(Проект №723)
ДОПОВІДАВ:
М.С.Назар – начальник відділу економіки і промисловості, яка ознайомила із
проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення постійних депутатських комісій,
запропонувала внести зміни у п.8.3. Додатку 3:
8.3. Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання
зобов’язань:
1) предмет договору;
2) строк договору;
3) кадастровий номер, місце розташування та розміри земельної ділянки, на якій створено
індустріальний парк;
4) порядок надання земельної ділянки в оренду керуючій компанії та учасникам
індустріального парку в суборенду, або інше передбачене чинним законодавством;
5) порядок та умови облаштування індустріального парку;
6) порядок та умови здійснення наукової діяльності у межах індустріального парку;
7) порядок та умови залучення учасників;
8) порядок та умови надання учасникам прав на земельні ділянки та об’єкти у межах
індустріального парку;
9) порядок та умови надання послуг та прав користування інженерно-транспортною
інфраструктурою;
10) порядок та умови страхування керуючою компанією активів ініціатора створення,
отриманих у користування;
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11) правовий режим майна, створеного керуючою компанією у межах індустріального
парку, а також переданого для використання майна, що є власністю ініціатора створення;
12) склад та порядок надання керуючою компанією звітності ініціатору створення та
уповноваженому державному органу;
13) порядок набрання чинності цим договором, але не пізніше дня підписання цього
договору.
ВИРІШИЛИ: проект рішення 04/35-17 прийняти за основу.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
ВИРІШИЛИ: внести зміни у проект рішення.
1.У додатку 2 доповнити склад комісії:
І.В. Прокопів – голова фракції ВО «Батьківщина» ;
М.В.Шкарпович – голова фракції ПП «Сила Людей»;
В.В. Бублінський – голова фракції ПП “Воля”;
Л.Р. Івасюк – голова фракції ПП “Радикальної партії Олега Ляшка” .
2. Додаток 3 доповнити п.8.3:
8.3. Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання
зобов’язань:
1) предмет договору;
2) строк договору;
3) кадастровий номер, місце розташування та розміри земельної ділянки, на якій створено
індустріальний парк;
4) порядок надання земельної ділянки в оренду керуючій компанії та учасникам
індустріального парку в суборенду, або інше передбачене чинним законодавством;
5) порядок та умови облаштування індустріального парку;
6) порядок та умови здійснення наукової діяльності у межах індустріального парку;
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7) порядок та умови залучення учасників;
8) порядок та умови надання учасникам прав на земельні ділянки та об’єкти у межах
індустріального парку;
9) порядок та умови надання послуг та прав користування інженерно-транспортною
інфраструктурою;
10) порядок та умови страхування керуючою компанією активів ініціатора створення,
отриманих у користування;
11) правовий режим майна, створеного керуючою компанією у межах індустріального
парку, а також переданого для використання майна, що є власністю ініціатора створення;
12) склад та порядок надання керуючою компанією звітності ініціатору створення та
уповноваженому державному органу;
13) порядок набрання чинності цим договором, але не пізніше дня підписання цього
договору.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 04/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
5. Про внесення змін до Положення щодо проведення допорогових закупівель,
затвердженого рішенням міської ради №03/20-16 від 29.11.2016. ( Проект № 729)
ДОПОВІДАВ:
М.С.Назар – начальник відділу економіки і промисловості, яка ознайомила із
проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення постійної депутатської комісії з
питань бюджету та економічного розвитку.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 05/35-17 додається).
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
6. Про внесення змін до Положення щодо проведення допорогових закупівель,
затвердженого рішенням міської ради №03/20-16 від 29.11.2016. (Проект №698)
ДОПОВІДАВ:
М.С.Назар – начальник відділу економіки і промисловості, яка ознайомила із
проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення постійної депутатської комісії з
питань бюджету та економічного розвитку, запропонувала доповнити п.1:
- розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в
комунальному господарстві бетонних переходів містків та металоконструкцій в районі
первинних відстійників системи очисних споруд КП «Житловик» с.Німшин;
- заміна каналізаційних мереж і споруд на них.
ВИСТУПИЛИ:
Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, з поропозицією внести у п.1:
- нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків по вул.Шухевича;
- кошти, які надійшли як інша субвенція та мають цільове призначення.
Л.І.Горват – депутат міської ради, про підтримку пропозиції внести зміни до п.1:
- кошти, які надійшли як інша субвенція та мають цільове призначення.
ВИРІШИЛИ: проект рішення 06/35-17 прийняти за основу.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
ВИСТУПИЛИ:
В.Л.Рик – депутат міської ради, про підтримку пропозицій та доповнити «із
зазначенням назви об’єкта».
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ВИРІШИЛИ: внести зміни у проект рішення.
Внести зміни у п.1:
- розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в
комунальному господарстві бетонних переходів містків та металоконструкцій в районі
первинних відстійників системи очисних споруд КП «Житловик» с.Німшин;
- заміна каналізаційних мереж і споруд на них;
- нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків по вул.Шухевича;
- кошти, які надійшли, як інша субвенція та мають цільове призначення із зазначенням
назви об’єкта.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 06/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
7. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати для звичайних умов
будівництва об’єктів при складності робіт 3,8 за рахунок коштів міського
бюджету. (Проект №699)
ДОПОВІДАВ:
І.І.Бандура– завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального

майна, яка

ознайомила із проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення постійної
депутатської комісії з питань бюджету та економічного розвитку.
ВИСТУПИЛИ:
І.В.Прокопів – депутат міської ради,

про відсутність розрахунку на суму

4500,0 грн.
В.Л.Рик – депутат міської ради, про підстави запропонованої суми комісією.
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М.Г.Тимошик – депутат міської ради, про необхідність розрахунку розміру
кошторисної заробітної плати.
Л.І.Горват – депутат міської ради, з поропозицією встановити розмір кошторисної
заробітної плати 5400,0 грн.
І.В.Прокопів – депутат міської ради, про врахування кошторисної заробітної плати
в роботи, які виконує КП «Житловик».
ВИРІШИЛИ: проект рішення 07/35-17 прийняти за основу.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
СЛУХАЛИ: Про зміни до проекту рішення № 07/35 -17.
-

Встановити розмір кошторисної заробітної плати 4500,0 грн.
Голосували ( Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 5

«проти»

- 3

«утрим.»

- 12

Пропозиція депутатами відхилена, оскільки не отримала необхідної більшості
голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський
голова.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 07/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 16

«проти»

- 0

«утрим.»

- 4

СЛУХАЛИ:
8. Про продовження договору оренди приміщення комунальної власності
Бурштинської міської ради.(Проект № 719)
ДОПОВІДАВ:
І.І.Бандура– завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального

майна, яка

ознайомила із проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення постійної
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депутатської комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального
господарства.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 08/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
9. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягає наданню в
оренду у 2017 році.(Проект № 727)
ДОПОВІДАВ:
І.І.Бандура– завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального

майна, яка

ознайомила із проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення постійної
депутатської комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального
господарства, запропонувала внести зміни :
1. Назва «Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають наданню

в оренду у 2017 році» має бути «Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності,
що підлягають наданню в безоплатне користування (позичку) у 2017 році».
2. «Враховуючи угоду про дострокове розірвання договору № 26/1 оренди нерухомого
майна комунальної власності територіальної громади м. Бурштин та с. Вигівка від
14.09.2015 року, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про оренду держаного та комунального майна, враховуючи пропозиції
комісії з питань будівництва, архітектури та ЖКГ міська рада вирішила:» має бути
«Відповідно до Положення про порядок передачі в безоплатне користування (позичку)
майна територіальної громади міста Бурштин та села Вигівка, затвердженого рішенням
Бурштинської міської ради від 29.06.2017 р. № 09/34-17 «Про затвердження Положення
про порядок передачі в безоплатне користування (позичку) майна територіальної громади
міста Бурштин та села Вигівка», керуючись ст. ст. 827-836 гл. 60 Цивільного кодексу
України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
пропозиції комісії з питань будівництва, архітектури та ЖКГ міська рада вирішила:»
3. «1. Внести в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягає наданню в оренду в
2017 році нежитлове приміщення площею 64,68 м.кв., розташоване на першому поверсі
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КО «Бурштинська центральна міська лікарня» за адресою: м. Бурштин, вул. Р.
Шухевича, 15» має бути «1. Внести в перелік об’єктів комунальної власності, що
підлягають наданню в безоплатне користування (позичку) у 2017 році нежитлові
приміщення, площею 64,68 кв.м., розташовані на першому поверсі КО «Бурштинська
центральна міська лікарня» за адресою: м. Бурштин, вул. Р. Шухевича, 15».
ВИСТУПИЛИ:
І.О.Дулик – депутат міської ради, про те, що дана пропозиція суттєво міняє
проект рішення.
Р.О.Джура – міський голова, з пропозицією відправити проекти № 727,740 на
доопрацювання.
ВИРІШИЛИ:
Проект №727 «Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності,що підлягає
наданню в оренду у 2017 році.», проект № 740 «Про передачу в безоплатне користування
(позичку) нежитлових приміщень першого поверху в м. Бурштин вул. Шухевича, 15»
відправити на доопрацювання.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
10. Про підготовку КП «Житловик» до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018
років.( Проект №737 )
ДОПОВІДАВ:
В.І.Марчук– директор КП «Житловик», який ознайомив із інформацією щодо
підготовки КП «Житловик» до роботи в осінньо - зимовий період 2017-2018 років,
проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення постійних депутатських комісій.
ВИСТУПИЛИ:
І.В.Прокопів – депутат міської ради, про надання інформації щодо готовності міста
до осінньо – зимового періоду.
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В.І.Марчук– директор КП «Житловик», про готовність

міста до осінньо –

зимового періоду та повідомив про найбільш проблемні місця на теплотрасах по вулицях
Шухевича, Січових стрільців, Стефаника.
Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про надання пропозицій КП «Житловик» щодо
виконання ЗУ « Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».
В.І.Марчук– директор КП «Житловик», про надання поропозицій КП «Житловик»
щодо виконання ЗУ « Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» до
01.09.2017.
Р.О.Джура – міський голова, про роботу КП «Житловик» по підготовці до
опалювального сезону; про ремонтні роботи по вул.Шухевича; про відключення
газопостачання міста з 10.08.2017; про необхідність подачі гарячої води до 09.08.2017,
висловила подяку колективу за роботу.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 09/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
11. Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з
охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді
на 2017 рік». (Проект №728)
ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами, проектом рішення, рекомендаціями постійних депутатських
комісій до проекту рішення, рекомендацією погоджувальної ради:
Направити на пункт 3 «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду з
охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2017
рік» «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на
запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого
рівня їх негативного впливу на території і об’єкти»:
- КНС №4 – 24000,0 грн.
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- вул. Будівельників,7 – 40000,0 грн.
- вул. Міцкевича – 60000,0 грн.
- вул. Сагайдачного – 8000,0 грн.
- вул. Будівельників,6,8 – 20000,0 грн.
- вул. В,Стуса,8 – 70000,0 грн.
- Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – 75000,0 грн.
- Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – 20000,0 грн.
- Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – 50000,0 грн.
- Бурштинська гімназія – 50000,0 грн.
- Бурштинський НВК- 40000,0 грн.
- Вигівський НВК – 25000,0 грн.
2.Направити та доповнити пункт 5 «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду з
охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2017
рік» «Заходи з озеленення»
- Алея ім. Андрея Шептицького – 15000,0 грн.
- Сквер Виговського – 10000,0 грн.
- Сквер Небесної сотні -100000,0 грн ( 20000,0 грн –косіння, 80000,0 грн – озеленення)
- Сквер свободи – 5000,0 грн.
- Сквер Чорновола – 15000,0 грн.

- Сквер Загиблих воїнів – 15000,0грн.
- вул. Січових Стрільців – 95000,0 грн.
- зона зелених насаджень по вул. Міцкевича – 40000,0 грн.
- вул. Калуська – 15000,0 грн.
- вул.Міцькевича - 40000,0грн.
- вул. Енергетиків – 15000,0 грн.
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- Площа героїв ОУН – УПА – 10000,0 грн.
- вул. Стуса – 96000,0 грн.
- Сквер у Бурштинській ЦМЛ- 20000,0 грн.
- вул. Коновальця,5 – 30000,0 грн.
- Бурштинський НВК – 10000,0 грн.
- Бурштинський ДНЗ №1 – 20000,0 грн.
- Бурштинський ДНЗ №2 – 20000,0 грн.
- Бурштинський ДНЗ №3 – 20000,0 грн.
- Бурштинський ДНЗ №6 – 20000,0 грн.
3.Направити та доповнити «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони
навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік»
наступними пунктами:
- Заміна насосного обладнання, як такого, що використало свої технічні можливості на
КНС№4,5 – 90000,0 грн.
- Розширення систем каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них
вул. Будівельників- 16800,0 грн.
- Забезпечення екологічно безпечного збирання,перевезення,захоронення,утилізації ТПВ
на адміністративній території ї ради»:


вул. Шухевича, Калуська– 18000,0 грн.



вул. Енергетиків,Будівельників – 10000,0 грн.



вул. Коновальця, Стефаника – 15000,0 грн.



вул. Стуса- 7000,0 грн.

- Придбання контейнерів – 43750,0 грн.
- Ліквідація наслідків буреломів, вітровалів – 50000,0 грн.
- Заходи боротьби з шкідливою дією води:


вул. Бандери,34 – 26200,0 грн.



вул. І.Франка – 74250,0 грн.

- Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану річок
по вул. Франка – 186000,0 грн.
- відповідно до Постанови №1147 від 17 вересня 1996 р п 43 « Ліквідація лісових та
степових пожеж і пожеж торфовищ та їх наслідків ( із змінами внесеними згідно
Постанови 1519 від 17.11.2001р)) субвенція ДПРЧ-3 м.Галич УДСНС в Івано-Франківській
області - 70000,0 грн (для ДПРП м.Бурштин).
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ВИСТУПИЛИ:
В.Л.Рик – депутат міської ради, з пропозицією внести наступні зміни :
Зняти з п. «Заходи з шкідливою дією води» вул.Шухевича» - 80000,0грн. та направити на
п. «Проведення заходів з захисту від підтоплення та затоплення, направлених на
запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого
рівня їх негативного впливу на території і об’єкти» вул.Шухевича ,2-4 +45000,0грн.
та на п. «Заходи з озеленення» вул.Стефаника +35000,0грн.
ВИРІШИЛИ: проект рішення 10/35-17 прийняти за основу.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
ВИРІШИЛИ:

внести зміни у проект рішення.

Направити на пункт 3 «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду з
охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2017
рік» «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на
запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого
рівня їх негативного впливу на території і об’єкти»:
- КНС №4 – 24000,0 грн.
- вул. Будівельників,7 – 40000,0 грн.
- вул. Міцкевича – 60000,0 грн.
- вул. Сагайдачного – 8000,0 грн.
- вул. Будівельників,6,8 – 20000,0 грн.
- вул. В,Стуса,8 – 70000,0 грн.
- Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – 75000,0 грн.
- Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – 20000,0 грн.
- Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – 50000,0 грн.
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- Бурштинська гімназія – 50000,0 грн.
- Бурштинський НВК- 40000,0 грн.
- Вигівський НВК – 25000,0 грн.
2.Направити та доповнити пункт 5 «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду з
охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2017
рік» «Заходи з озеленення»
- Алея ім. Андрея Шептицького – 15000,0 грн.
- Сквер Виговського – 10000,0 грн.
- Сквер Небесної сотні -100000,0 грн ( 20000,0 грн –косіння, 80000,0 грн – озеленення)
- Сквер свободи – 5000,0 грн.
- Сквер Чорновола – 15000,0 грн.
- Сквер Загиблих воїнів – 15000,0грн.
- вул. Січових Стрільців – 95000,0 грн.
- зона зелених насаджень по вул. Міцкевича – 40000,0 грн.
- вул. Калуська – 15000,0 грн.
- вул.Міцькевича - 40000,0грн.
- вул. Енергетиків – 15000,0 грн.
- Площа героїв ОУН – УПА – 10000,0 грн.
- вул. Стуса – 96000,0 грн.
- Сквер у Бурштинській ЦМЛ- 20000,0 грн.
- вул. Коновальця,5 – 30000,0 грн.
- Бурштинський НВК – 10000,0 грн.
- Бурштинський ДНЗ №1 – 20000,0 грн.
- Бурштинський ДНЗ №2 – 20000,0 грн.
- Бурштинський ДНЗ №3 – 20000,0 грн.
- Бурштинський ДНЗ №6 – 20000,0 грн.
3.Направити та доповнити «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони
навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік»
наступними пунктами:
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- Заміна насосного обладнання, як такого, що використало свої технічні можливості на
КНС№4,5 – 90000,0 грн.
- Розширення систем каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них
вул. Будівельників- 16800,0 грн.
- Забезпечення екологічно безпечного збирання,перевезення,захоронення,утилізації ТПВ
на адміністративній території ї ради»:


вул. Шухевича, Калуська– 18000,0 грн.



вул. Енергетиків,Будівельників – 10000,0 грн.



вул. Коновальця, Стефаника – 15000,0 грн.



вул. Стуса- 7000,0 грн.

- Придбання контейнерів – 43750,0 грн.
- Ліквідація наслідків буреломів, вітровалів – 50000,0 грн.
- Заходи боротьби з шкідливою дією води:


вул. Бандери,34 – 26200,0 грн.



вул. І.Франка – 74250,0 грн.

- Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану річок по вул. Франка – 186000,0 грн.
- відповідно до Постанови №1147 від 17 вересня 1996 р п 43 « Ліквідація лісових та
степових пожеж і пожеж торфовищ та їх наслідків ( із змінами внесеними згідно
Постанови 1519 від 17.11.2001р)) субвенція ДПРЧ-3 м.Галич УДСНС в Івано-Франківській
області - 70000,0 грн (для ДПРП м.Бурштин).
4.Внести наступні зміни до

«План природоохоронних заходів з місцевого фонду з

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2017
рік»:
Зняти з п. «Заходи з шкідливою дією води» вул.Шухевича»-80000,0грн.
та направити на п. «Проведення заходів з захисту від підтоплення та затоплення,
направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до
допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти» вул.Шухевича ,2-4
+45000,0грн. та на п. «Заходи з озеленення» вул.Стефаника +35000,0грн.
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 10/35-17 додається).
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
12. Про відмову у наданні дозволу на складання проекту відведення земельної
ділянки з передачею у постійне користування Управлінню Державного Агенства
рибного господарства у Івано-Франківській області (Івано-Франківський
Рибоохоронний патруль) .(Проект №700)
ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією постійної профільної
депутатської комісії.
ВИСТУПИЛИ:
І.В.Прокопів – депутат міської ради, про наявність державного акту на право
постійного користування земельною ділянкою.
І.Я.Дашевич – депутат міської ради, про користування частиною земельної ділянки
рибоохороною та запропонував не підтримувати проект рішення.
СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 700.
Голосували ( Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 2

«проти»

- 0

«утрим.»

- 18

Пропозиція депутатами відхилена, оскільки не отримала необхідної більшості
голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський
голова.
СЛУХАЛИ:
13. 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.
(Проект №703)
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ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією постійної профільної
депутатської комісії.
ВИСТУПИЛИ:
Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради, про конфлікт між заявником та
громадянином Т.І.Рибаком щодо земельної ділянки; піддав сумніву правомірність
прийняття запропонованого проекту рішення.
В.Л.Рик – депутат міської ради, про нефахову підготовку матеріалів на сесію по
даному питанню.
СЛУХАЛИ: Про проект рішення № 703.
Голосували ( Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 0

«проти»

- 0

«утрим.»

- 20

Пропозиція депутатами відхилена, оскільки не отримала необхідної більшості
голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський
голова.
СЛУХАЛИ:
14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та
об’єднання земельних ділянок. (Проект №704)
ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією постійної профільної
депутатської комісії.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 11/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0
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СЛУХАЛИ:
15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства з передачею у власність. (Проект
№705)
ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією постійної профільної
депутатської комісії.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 12/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
16. Про виділення земельних ділянок із земель запасу міської ради для ведення
особистого селянського господарства в с.Вигівка. (Проект №706)
ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією постійної профільної
депутатської комісії.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 13/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
17. 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 №707)
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ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією постійної профільної
депутатської комісії.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 14/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
18. Про внесення в список черговості на виділення земельної ділянкидля
будівництва індивідуальних гаражів. (Проект №708)
ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією постійної профільної
депутатської комісії.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 15/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
19. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
згідно свідоцтва про право на спадщину

за заповітом на земельну частку

пай.(Проект №709)
ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією постійної профільної
депутатської комісії.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 16/35-17 додається).
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
20. 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 №711)
ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією постійної профільної
депутатської комісії.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 17/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
21. 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 №712)
ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією постійної профільної
депутатської комісії.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 18/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0
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СЛУХАЛИ:
22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельнихділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) з передачею у приватну власність.(Проект №713)
ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією постійної профільної
депутатської комісії.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 19/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
23. 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
№714)
ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією постійної профільної
депутатської комісії.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 20/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.»

-

0

СЛУХАЛИ:
24. Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок.
(Проект №715)
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ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією постійної профільної
депутатської комісії.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 21/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 18

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
25. Про відмову у виділенні земельної ділянки громадській організації «Асоціація
спільнот підтриманого проживання».(Проект №716)
ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією постійної профільної
депутатської комісії.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 22/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
26. Про відмову у зменшенні ставки земельного податку дляПАТ «Укрзалізниця»
Регіональна філія «Львівська залізниця» Виробничий підрозділ «ІваноФранківська дистанція колії».(Проект №717)
ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією постійної профільної
депутатської комісії.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 23/35-17 додається).
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
27. Про внесення зміни в рішення ради від 24.12.2015 №38/04-15 «Про продаж
земельної

ділянки

несільськогосподарського

призначення

приватному

підприємцю Карпінській Світлані Зіновіївні» .(Проект №718)
ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією постійної профільної
депутатської комісії.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 24/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.»

- 1

СЛУХАЛИ:
28. Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для будівництва та
обслуговування

жилого

будинку,

господарських

будівель

та

споруд

(присадибних ділянок).(Проект №720)
ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією постійної профільної
депутатської комісії.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 25/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
29. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку,
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність
із земель запасу міської ради.(Проект №721)
ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією постійної профільної
депутатської комісії.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 26/35-17 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 №722)
ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією постійної профільної
депутатської комісії.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 27/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
31. 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
№724)
ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією постійної профільної
депутатської комісії.
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 28/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
32. 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 №725)
ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією постійної профільної
депутатської комісії.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 29/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості), яка перебуває у
постійному

користуванні

Бурштинського

енергетичного

коледжу

Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу. (Проект
№726)
ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією постійної профільної
депутатської комісії.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 30/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 19
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«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
34. Про надання дозволу на обстеження земельних ділянок, які пропонуються для
продажу з аукціону на умовах оренди.(Проект №732)
ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією постійної профільної
депутатської комісії.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 31/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування індивідуального гаражу з передачею у приватну власність.
(Проект №733 )
ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією постійної профільної
депутатської комісії.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 32/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
36. Про

продовження

(поновлення)

ділянок.(Проект №734)

термінів

договорів

оренди

земельних
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ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами,

проектом рішення, рекомендацією постійної профільної

депутатської комісії.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 33/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
37. Про затвердження технічної документації із землеустроющодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянкив натурі (на місцевості), приватному
акціонерному товариству «Прикарпаттяобленерго» з послідуючим укладанням
договору оренди.( Проект №735 )
ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією постійної профільної
депутатської комісії.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 34/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
цільове призначення якої змінюється із земель для ведення особистого
селянського господарства у землі для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка). (Проект
№736)
ДОПОВІДАВ:
О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила
із наданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією постійної профільної
депутатської комісії.
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 35/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
39. Відповіді на депутатські запити:
-

рішення міської ради від 28.02.2017 № 37.06/24-17 «Про депутатський запит
І.Я.Дашевича»;

-

рішення міської ради від 29.06.2016 № 39.01/34-17 «Про депутатський запит
Т.М.Сенчини»;

-

рішення міської ради від 29.06.2017 № 39.03/34-17 «Про депутатський запит
В.Л.Рика».

ДОПОВІДАВ:
Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із відповіддю від 27.04.2017
№ 817/02-20, яка надана першим заступником міського голови В.Гуликом.(Текст відповіді
додається).
ВИСТУПИЛИ:
І.Я.Дашевич – депутат міської ради, про зняття даного запиту з контролю.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 36.01/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

ДОПОВІДАВ:
Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із відповіддю від 14.07.2017
№ 1393/02-20, яка надана першим заступником міського голови В.Гуликом.(Текст
відповіді додається).
ВИСТУПИЛИ:
Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про залишення даного запиту на контролі.
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ДОПОВІДАВ:
Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із відповіддю від 28.07.2017
№ 1486/02-20, яка надана міським головою Р.О.Джурою. (Текст відповіді додається).
ВИСТУПИЛИ:
В.Л.Рик – депутат міської ради, про зняття даного запиту з контролю.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 36.02/35-17 додається).
Голосували (Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

СЛУХАЛИ:
40. Депутатські запити.( Не було).
СЛУХАЛИ:
41. Різне.
ВИСТУПИЛИ:
В.В.Котів – депутат міської ради, про звернення від мешканців вул.Нова (текст
додається).
І.Я.Дашевич – депутат міської ради, про надання допомоги у зону АТО.
Р.О.Джура – про підготовку до Дня незалежності України; про проведення робіт по
місту; про поведінку працівників підрядних організацій Бурштинської ТЕС у місті.

Міський голова

Роксолана Джура

