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БУРШТИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ 

тридцять шостої сесії міської ради сьомого скликання 

від 29 вересня 2017 року м.Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 13:35 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       17 депутатів міської ради (список додається). 

– представники політичних партій, підприємств, установ, організацій, ЗМІ. 

Відсутні на сесії: 7 депутатів міської ради (Дидик Р.В., Івасюк Л.Р., Крижалка А.С., 

Петровська Л.І., Прокопів І.В., Процик А.С., Рибчук Б.Б., Соронович К.М., Федорняк А.І.). 

 

СЛУХАЛИ: Про персональний склад лічильної комісії на 36 сесію. 

ДОПОВІДАВ:  Джура Р.О. - міський голова, яка запропонувала доповнити персональний 

склад лічильної комісії: 

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

2. Тимошик М.Г. – депутат міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити персональний склад лічильної комісії на 36 сесію. 

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

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

 3. Тимошик М.Г.– депутат міської ради. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»   -  18 

   «проти»  -  0 

     «утрим.»  -  0 
 

СЛУХАЛИ: Про тимчасове виконання обов’язків із ведення Протоколу тридцять шостої 

сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання на час відсутності секретаря Ради. 

ДОПОВІДАВ: Джура Р.О. - міський голова, яка запропонувала обрати для виконання 

обов’язків із ведення Протоколу тридцять шостої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання на час відсутності секретаря міської Ради, кандидатуру депутата міської ради 

Іванюка Р.С. 

ВИРІШИЛИ: обрати для виконання обов’язківі з ведення Протоколу тридцять шостої 

сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання на час відсутності секретаря міської 

Ради, депутата міської ради Іванюка Р.С. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»   -  18 

«проти»  -  0 

«утрим.» -  0 
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СЛУХАЛИ: Про Порядок денний тридцять шостої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання. 

ДОПОВІДАВ: Джура Р.О. - міський голова, яка ознайомила з проектом Порядку денного 

тридцять шостої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про виконання бюджету міста за І півріччя 2017 року (Проект №759). 

2. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік (Проект №760). 

Доповідач: Петровська О.І – начальник фінансового відділу.  

3. Про використання системи електронних закупівель розпорядниками коштів міського 

бюджету за II квартал 2017року (Проект № 741). 

4. Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради у 2017 році (Проект №768). 

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

5. Про міську цільову Програму  фінансової підтримки КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради» на період з 01.08.2017 по 31.12.2017(Проект №770). 

6. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають наданню в 

безоплатне користування (позичку) у 2017 році (Проект №742). 

7. Про передачу в безоплатне користування (позичку) вантажного автомобіля                                  

ЗІЛ-130 (Проект №743). 

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

8. Про безоплатну передачу машини навантажувально - прибиральної на базі трактора 

на баланс КП «Житловик» (Проект №757). 

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

9. Про оновлення генерального плану та плану зонування території (у складі 

генерального плану)  с.Вигівка  Бурштинської міської ради (Проект №758). 

10. Про затвердження «Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для 

здійснення підприємницької діяльності в м. Бурштин та с.Вигівка»(Проект №549). 

Доповідач: Білоока Т.  - завідувач сектору містобудування та архітектури 

11. Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2016-2017 

навчальний рік (Проект №731). 

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

ради. 

12. Про виділення коштів (Проект №772). 

13. Про виділення коштів (Проект №791). 

14. Про виділення коштів (Проект №792). 

15. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту населення 

м.Бурштин та с.Вигівка на 2017 рік (Проект №776). 

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

16. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади 

м.Бурштин та с.Вигівка об’єктів освіти та науки (Проект №773). 

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

17. Про погодження співфінансування проектних заявок на участь у конкурсному відборі 

проектів за рахунок коштів державного регіонального розвитку (Проект №774). 

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

затвердженого рішенням міської ради №03/20-16 від 29.11.16р. (Проект № 775). 

Доповідач:Назар М.С – начальник відділу економіки і промисловості. 
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19. Про внесення доповнень до п.2.2. розділу II МЕТА ПРЕДМЕТ ТА ВИДИ 

ДІЯЛЬНОСТІ Статуту КП “Капітальне будівництво Бурштинської міської ради”. 

(Проект №790). 

Доповідач: Туз І.М – директор КП «Капітальне будівництво». 

Земельні питання. 

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 №744). 

21. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

садівництва з передачею у власність (Проект №745). 

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

поділу земельної ділянки по вул.Шухевича,11 (Проект №746). 

23. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства  з передачею у власність (Проект №747). 

24. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у власність (Проект №748). 

25. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення (кад. номер 2621210300:01:004:0319) 

приватному підприємцю Кравціву Віктору Михайловичу по вул.С.Бандери, 105 Д, 

м.Бурштин (Проект №749). 

26. 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 №750). 

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

(Проект №751). 

28. Про надання дозволу ВП «Бурштинська ТЕС» ПАТ  «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на 

виготовлення проекту відведення земельної ділянки  для будівництва житлового 

будинку для працівників ВП «Бурштинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» 

(Проект №752). 

29. Про вилучення земельних ділянок із користування гр.Скрентович Г.В. та переведення 

їх в землі запасу міської ради (Проект №753). 

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 №754). 

31. Про внесення змін в рішення міської ради від 27.10.2016р. №12/19-16 «Про  

виділення земельних ділянок із земель запасу міської ради для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)» (Проект №755). 

32. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

(Проект №756). 
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33. Про  надання дозволу на обстеження земельних ділянок, які пропонуються для 

продажу з аукціону на умовах оренди (Проект №761). 

34. 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 №762). 

35. 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 

№763). 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (Проект №764). 

37. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

селянського господарства з передачею у власність (Проект №765). 

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

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

будівництва індивідуальних гаражів з передачею у власність(Проект №766). 

39. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

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

(Проект №767). 

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

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(Проект №769). 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність із земель запасу міської 

ради (Проект №777). 

42. 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 №778). 

43. 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 №779). 

44. 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 №780). 

45. Про надання дозволу на розподіл земельної ділянки в м.Бурштин в урочище 

«Пасовище» (Проект №794). 

46. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

селянського господарства з передачею у власність (Проект №782). 

47. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

садівництва з передачею у приватну власність (Проект №783). 
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48. 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 №784). 

49. 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 №785). 

50. 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 №786). 

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

(Проект №787). 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (Проект №788). 

53. Про відміну пункту 1 рішення Бурштинської міської ради від 31.05.2011р. № 

13.13/06-11 «Про надання дозволів на складання проектів відведення земельних 

ділянок з передачею у власність» ( Проект №789). 

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

54. Відповіді на депутатські запити. 

55. Депутатські запити. 

56. Різне. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проект Порядку денного 36 сесії за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»    - 0 
 

ВИСТУПИЛИ:  Джура Р.О. – міський голова, з пропозицією - перенести проект Рішення 

№731 «Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2016-2017 

навчальний рік» (з пункту № 11 на пункт №3 у Порядку денному). 

ВИРІШИЛИ: перенести проект Рішення №731 «Про роботу відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради за 2016-2017 навчальний рік» (з пункту № 11 на пункт №3 у 

Порядку денному). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за» -  18 

     «проти»  -  0 

      «утрим.»  -  0 

 

ВИСТУПИЛИ: Джура Р.О. - міський голова, Драбчук О.Т. - депутат міської ради, які 

зауважили та запропонували (за рекомендацією Погоджувальної ради) зняти з 

обговорення в Порядку денному наступні проекти Рішень: 
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- № 794 «Про надання дозволу  на розподіл земельної ділянки в м.Бурштин в урочище 

«Пасовище». 

ВИРІШИЛИ:  зняти з обговорення в Порядку денному сесії проект Рішення № 794 «Про 

надання дозволу  на розподіл земельної ділянки в м.Бурштин в урочище «Пасовище». 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»   -  18 

   «проти»  -  0 

    «утрим.»  -  0 
 

- № 761 «Про  надання дозволу на обстеження земельних ділянок, які пропонуються для 

продажу з аукціону на умовах оренди». 

ВИРІШИЛИ:  зняти з обговорення в Порядку денному сесії проект Рішення № 761 «Про  

надання дозволу на обстеження земельних ділянок, які пропонуються для продажу з 

аукціону на умовах оренди». 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»   -  18 

   «проти»  -  0 

    «утрим.»  -  0 
 

- № 752 «Про надання дозволу ВП «Бурштинська ТЕС» ПАТ  «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на 

виготовлення проекту відведення земельної ділянки  для будівництва житлового будинку 

для працівників ВП «Бурштинська ТЕС»ПАТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО». 

ВИРІШИЛИ:  зняти з обговорення в Порядку денному сесії проект Рішення № 752 «Про 

надання дозволу ВП «Бурштинська ТЕС» ПАТ  «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на виготовлення 

проекту відведення земельної ділянки  для будівництва житлового будинку для 

працівників ВП «Бурштинська ТЕС»ПАТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО». 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»   -  17 

   «проти»  -  0 

    «утрим.»  -  0 
 

ВИСТУПИЛИ: Дулик І.О. – депутат міської ради, який вніс пропозицію включити у 

Порядок денний сесії проект Рішення «Про звернення Бурштинської міської ради щодо 

підвищення заробітної плати працівникам Бурштинської ТЕС ПАТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО», отримання гарантованих державою виплат та припинення 

перешкоджання діяльності профспілкової організації» (додається). 

ВИРІШИЛИ:  пропозицію включення у Порядок денний сесії даний проект Рішення 

– депутатами відхилено, оскільки не отримано необхідної кількості голосів від 

загального складу Ради. Загальний склад Ради – 26 депутатів та міський голова. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»   - 3 

      «проти»  -  0 

          «утрим.»  -  15 
 

ВИСТУПИЛИ: Джура Р.О. - міський голова, яка запропонувала затвердити Порядок 

денний тридцять шостої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання (з 

врахуванням прийнятих змін) в цілому. 

ВИРІШИЛИ:  затвердити Порядок денний тридцять шостої  сесії Бурштинської міської 

ради сьомого скликання  (з врахуванням прийнятих змін) в цілому: 

1. Про виконання бюджету міста за І півріччя 2017 року (Проект №759). 

2. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік (Проект №760). 
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Доповідач: Петровська О.І – начальник фінансового відділу.  

3. Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2016-2017 навчальний 

рік (Проект №731). 

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

ради. 

4. Про використання системи електронних закупівель розпорядниками коштів міського 

бюджету за II квартал 2017року (Проект №741). 

5. Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради у 2017 році (Проект №768). 

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

6. Про міську цільову Програму фінансової підтримки КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради» на період з 01.08.2017 по 31.12.2017(Проект №770). 

7. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають наданню в 

безоплатне користування (позичку) у 2017 році (Проект №742). 

8. Про передачу в безоплатне користування (позичку) вантажного автомобіля                                  

ЗІЛ-130 (Проект №743). 

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

9. Про безоплатну передачу машини навантажувально - прибиральної на базі трактора на 

баланс КП «Житловик» (Проект №757). 

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

10. Про оновлення генерального плану та плану зонування території (у складі 

генерального плану)  с.Вигівка Бурштинської міської ради (Проект №758). 

11. Про затвердження «Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для 

здійснення підприємницької діяльності в м.Бурштин та с.Вигівка»(Проект №549). 

Доповідач: Білоока Т.  - завідувач сектору містобудування та архітектури. 

12. Про виділення коштів (Проект №772) 

13. Про виділення коштів (Проект №791) 

14. Про виділення коштів (Проект №792) 

15. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту населення 

м.Бурштин та с.Вигівка на 2017 рік (Проект №776). 

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

16. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади 

м.Бурштин та с.Вигівка об’єктів освіти та науки (Проект №773). 

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

17. Про погодження співфінансування проектних заявок на участь у конкурсному відборі 

проектів за рахунок коштів державного регіонального розвитку (Проект №774). 

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

затвердженого рішенням міської ради №03/20-16 від 29.11.16р. (Проект №775). 

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

19. Про внесення доповнень до п.2.2. розділу II МЕТА ПРЕДМЕТ ТА ВИДИ 

ДІЯЛЬНОСТІ Статуту КП “Капітальне будівництво Бурштинської міської ради” 

(Проект №790). 

Доповідач: Туз І.М – директор КП «Капітальне будівництво». 

Земельні питання. 

20. 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 №744). 

21. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення садівництва 

з передачею у власність (Проект №745). 

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

поділу земельної ділянки по вул.Шухевича,11 (Проект №746). 

23. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства  з передачею у власність (Проект №747). 

24. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у власність (Проект №748). 

25. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення (кад. номер 2621210300:01:004:0319) 

приватному підприємцю Кравціву Віктору Михайловичу по вул.С.Бандери, 105 Д, 

м.Бурштин (Проект №749). 

26. 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 №750). 

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

(Проект №751). 

28. Про вилучення земельних ділянок із користування гр.Скрентович Г.В. та переведення 

їх в землі запасу міської ради (Проект №753). 

29. 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 №754). 

30. Про внесення змін в рішення міської ради від 27.10.2016 р. № 12/19-16 «Про  

виділення земельних ділянок із земель запасу міської ради  для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)» (Проект №755). 

31. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки (Проект №756). 

32. 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 №762). 

33. 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 №763). 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (Проект №764). 
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35. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

селянського господарства  з передачею у власність (Проект №765). 

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

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

будівництва індивідуальних гаражів з передачею у власність(Проект №766). 

37. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

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

(Проект №767). 

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

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність. 

(Проект №769). 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність із земель запасу міської 

ради (Проект №777). 

40. 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 №778). 

41. 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 №779). 

42. 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 №780). 

43. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

селянського господарства з передачею у власність (Проект №782). 

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

з передачею у приватну власність (Проект №783). 

45. 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 №784). 

46. 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 №785). 

47. 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 №786). 

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

(Проект №787). 
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49. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (Проект №788). 

50. Про відміну пункту 1 рішення Бурштинської міської ради від 31.05.2011р. № 13.13/06-

11 «Про надання дозволів на складання проектів відведення земельних ділянок з 

передачею у власність» (Проект №789). 

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

51. Відповіді на депутатські запити. 

52. Депутатські запити. 

53. Різне. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»   - 17 

    «проти»  -  0 

      «утрим.»  -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

1.  Про виконання бюджету міста за І півріччя 2017 року (Проект №759) 

ДОПОВІДАВ: Петровська О.І.– начальник фінансового відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку: 

За І півріччя 2017 року надходження загального та спеціального фондів бюджету 

міста склали 69607688 грн. З них міжбюджетні трансферти –39297208 грн. (субвенція з 

державного бюджету – 35685809 грн., інша субвенція — 3611399грн.).  

Надходження доходів загального фонду (без врахування трансфертів) склали  

29211296 грн., або 52,8%. планових показників І –го півріччя (55341953 грн.). 

Значну питому вагу в складі доходів займає податок на доходи фізичних осіб – 

80,5%., якого надійшло 23506823 грн., або 104,8%. до планових показників І – го півріччя 

(22438992грн.). 

 До спеціального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) надійшло 

29211295грн., що складає 105,4 відс. планових показників звітного періоду безурахування 

змін до кошторисних призначень по власних надходженнях бюджетних установ 

(27712529грн.). 

Видаткова частина міського бюджету з врахуванням субвенції за І півріччя 

поточного року склала 67084794 грн., або 50%. до затвердженого плану на рік, в тому 

числі по загальному фонду – 64821680 грн. (53,5%), спеціальному 2263114грн. 17,3%). 

У загальній сумі видатків значну частину займають соціальні видатки – 85,6 %., з 

яких 16,3% припадає на охорону здоров'я ( 10559400 грн.), освіту –30,1 % (19478416 грн.), 

соціальний захист та соціальне забезпечення 27,3% (17711608 грн.), культуру –4,8 % 

(3106477грн.). 
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Забезпечено фінансування усіх розпорядників коштів міського бюджету по 

захищених статтях та першочергових видатках. 

Протягом 1 півріччя 2017 року з резервного фонду міського бюджету виділено коштів у 

сумі 80796 грн. для ліквідації наслідків стихії , що мала місце у м.Бурштин 18-19 березня 

2017 року. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 01/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  16 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

2.  Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект №760) 

ДОПОВІДАВ: Петровська О.І.– начальник фінансового відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення,пропозиціями та погодженнями до проекту рішення комісії з питань 

бюджету та економічного розвитку: 

1.Врахувати у складі доходів  Субвенцію з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним 

батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 

сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату 

над дитиною та виплату соціальної допомоги  на утримання дитини в сім'ї патронатного 

вихователя в сумі 117500,0 грн. та спрямувати: 

Відділ соціального захисту населення Бурштинської міської ради 

КПКВКМБ 1511060  «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт 

і дітей позбавлених батьківського піклування , в дитячих будинках ( у тому числі 

сімейного типу ,прийомних сім’ях)»   + 117500,0 грн. 

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

КВК 10 відділ освіти 

КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» - 6000,0 грн. 

            КПКВКМБ 1017810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій 

та наслідків стихійного лиха»- +6000,0 грн. 

1.1. Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, 

визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, 

визначених  пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів 



 12 

війни, гарантії їх соціального захисту» , та осіб , які втратили функціональні можливості 

нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення , контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та 

потребують поліпшення житлових умов сумі 725835,57 грн. та спрямувати 

Відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради на 

КПКВКМБ 1513400  «Інші видатки на соціальний захист населення»   + 725835,57 грн. 

При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку сумі 725835,57 

грн. 

1.2.Іншу субвенцію з обласного бюджету  в сумі 10500грн. та спрямувати на додаткову 

виплату бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та 

державного суверенітету на Сході України, з розрахунку 500,0грн. в місяць на одну особу  

Відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради на 

КПКВКМБ 1513400  «Інші видатки на соціальний захист населення»+10500,0 грн. 

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

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

водопостачання і водовідведення, квартирної плати в сумі 1297500,0грн. та спрямувати 

       Відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради на  

КПКВКМБ 1513016 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг»+1297500,0грн. 

2.Зменшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 1398,0грн. 

та відповідно за видатками по відділу освіти за КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної 

середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами»-1398,0грн. 

1.Врахувати в складі доходів загального фонду: 

- загального фонду 

1.1.Іншу субвенцію з обласного бюджету в сумі 198000,0грн. та спрямувати міській раді 

на поточний ремонт вул.Шухевича у м.Бурштин та внести відповідні зміни до бюджету 

КПКВКМБ 0116650«Утримання та розвиток інфраструктури доріг»+198000,0грн. 

1.2.Субвенцію з державного бюджету  для відшкодування вартості лікарських засобів для 

лікування окремих захворювань в сумі 50000,0грн. та спрямувати міській раді (для КО 

Бурштинська ЦМЛ) на  

КПКВКМБ 0122220 «Інші заходи в галузі охорони здоров`я»+50000,0грн. 

       - спеціального фонду 
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1.3.Іншу субвенцію з Бовшівського сільського бюджету в сумі 75000грн. та спрямувати 

її відділу культури на виконання програми «Духовне життя»на 2017-2020рр.для церкви 

Воздвиження Чесного Хреста: 

-на заходи з озеленення території церкви 50000,0грн. 

-на заходи від підтоплення та затоплення території церкви 25000,0грн. 

та внести відповідні зміни до бюджету 

КПКВКМБ 2419110 «Охорона та раціональне використання природних 

ресурсів»+75000,0грн.   

2.Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету на суму 

1240000,0грн. та спрямувати : 

2.1.Бурштинській міській раді 423300,0грн 

- оплата праці з нарахуваннями 143300,0грн. 

-обслуговування вуличного освітлення 20000,0 грн. 

-ремонт ліфтів 60000,0грн. 

-оплата енергоносіїв 60000,0грн. 

- придбання ПММ 10000,0грн. 

- надання трансфертів КП «Житловик» ( зарплата працівникам благоустрою)130000,0грн. 

внести відповідні зміни до бюджету 

КПКВКМБ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад» +213300,0грн. 

КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст,сіл та селищ»+210000,0грн. 

2.2.Бурштинській ЦМЛ 

-оплата праці з нарахуваннями 429870,0грн. 

-оплата енергоносіїв 100000,0грн. 

Внести відповідні зміни 

КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»+528970,0грн. 

КПКВКМБ 0122150 «Первинна медико-санітарна допомога»+900,0грн. 

2.3.Відділу освіти  та науки154600,0грн 

-оплата праці з нарахуваннями 29600,0грн 

-підвіз учнів 15000, грн. 

-оплата енергоносіїв 100000,0грн. 

-повірка лічильника  ЗОШ №2 4500,,грн. 

-атестація робочих місць працівників з шкідливими умовами праці 5500,0грн. 

Внести відповідні зміни до бюджету 
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КПКВКМБ 1010180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 

селах»+29600,0грн. 

КПКВКМБ 1011210 «Утримання інших закладів освіти»+32000,0грн. 

КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»+60000,0грн. 

КПКВКМБ 1011010 «Дошкільна освіта»+33000,0грн. 

2.4.Відділу культури 

-оплата праці з нарахуваннями-10430грн. 

КПКВКМБ 2410180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 

селах»+10430,0грн. 

2.5.Відділ соціального захисту населення 

-оплата праці з нарахуваннями 89600,0грн. 

КПКВКМБ 1510180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 

селах»+89600,0грн. 

2.6.Фінансовий відділ 

-оплата праці з нарахуваннями 22200,0грн. 

-субвенція Галицькому районному бюджету для Галицького ТЦСО на здійснення видатків 

для утримання самотніх людей та інвалідів м.Бурштин 10000,0грн. 

  КПКВКМБ 7510180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 

селах»+22200,0грн. 

КПКВКМБ 7518800 «Інші субвенції»+10000,0грн. 

3.Відповідно до листів розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету: 

3.1.Відділ культури 

КПКВКМБ 2414100 «Школи естетичного виховання»-750,0грн. 

КПКВКМБ 2414030 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади 

та заходи»+750,0грн. 

КПКВКМБ 2414090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»-

12000,0грн. 

КПКВКМБ 2414060 «Бібліотеки»-7200,0грн. 

КПКВКМБ2414070 «Музеї і виставки»+14700,0грн. 

КПКВКМБ 2414200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»+4500,0грн. 

3.2.Відділ соціального захисту населення: 

КПКВКМБ 1513190 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової 

служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу»-47500,0грн. 
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КПКВКМБ 1513181 «Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, 

інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги, фізичними особами»-3600,0грн. 

КПКВКМБ 1513034 «Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв`язку»-

25400,0грн. 

КПКВКМБ 1513400 «Інші видатки»+76500,0грн. 

3.3.Міська рада 

КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст ,сіл та селищ» 

Зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 5000,0грн. 

4. Погодити  виплату грошову винагороду педагогічним працівникам відповідно до 

ст.57 Закону України «Про освіту»у розмірі 30% до посадового окладу та премію 

обслуговуючому персоналу у розмірі 300грн. кожномуі рекомендує прийняти його на 

черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 02/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

    «за»            -  17 

  «проти»     -  0 

  «утрим.»    -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

3.  Про роботу відділу освіти і науки Бурштинської міської ради за 2016-2017 навчальний 

рік (Проект № 731). 

ДОПОВІДАВ:  Томин І.С – начальник відділу освіти і науки Бурштинської міської ради, 

яка ознайомила з проектом рішення та проінформувала про роботу відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради за 2016-2017 навчальний рік(довідка про роботу відділу освіти 

і науки додається). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 03/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»       -  15 

   «проти»     -  0 

  «утрим.»   -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про використання системи електронних закупівель розпорядниками коштів міського 

бюджету за II квартал 2017року (Проект № 741). 

ДОПОВІДАВ: Рибчук І.Я. – головний спеціаліст відділу економіки і промисловості,яка 

ознайомила з проектом рішення,та надала Інформацію щодо забезпечення роботи  

розпорядників  коштів міського бюджету при допорогових закупівлях товарів, послуг, 

робіт через електронну систему закупівель за II -й квартал 2017 року з результатом 

економії коштів у сумі 140 549,46 грн. (Інформація щодо здійснення допорогових 
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закупівель товарів і послуг у системі електронних державних закупівель Prozorro 

розпорядниками  коштів міського бюджету за період II кварталу 2017 року додається). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 04/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»           -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

5.  Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради у 2017 році (Проект №768). 

ДОПОВІДАВ: Рибчук І.Я. – головний спеціаліст відділу економіки і промисловості, яка 

ознайомила з проектом рішення та погодженнями комісій: 

1. Внести зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2017 рік, затвердженого рішенням міської ради від 

23.12.16р. №19/21-16 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Бурштинської міської ради на 2017 рік»: 

1.1. Доповнити  План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2017 рік  згідно додатку (додається). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 05/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»           -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

6.  Про міську цільову Програму  фінансової підтримки КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради» на період з 01.08.2017 по 31.12.2017 (Проект №770). 

ДОПОВІДАВ: Бандура І.І. – завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна, яка 

ознайомила з проектом рішення, рекомендаціями постійної депутатської комісії 

будівництва, архітектури та ЖКГ та погоджувальної Ради: 

1. Затвердити Програму фінансової Підтримки КП «Капітальне будівництво  

Бурштинської міської ради» на період з 01.08.2017 по 31.12.2017 (додається). 

2. Направити 35,0 тис грн. для фінансової підтримки КП «Капітальне будівництво  

Бурштинської міської ради». 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення 06/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»           -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 
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СЛУХАЛИ: 

7.  Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають наданню в 

безоплатне користування (позичку) у 2017 році (Проект №742). 

ДОПОВІДАВ: Бандура І.І. – завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна, яка 

ознайомила з проектом рішення, рекомендаціями постійної комісії будівництва, 

архітектури та ЖКГ та зауважила, що технічно невірно зазначена назва – «не ЗІЛ – 130, а 

самоскид ММЗ -555, тому, що згідно із Договором дарування від Бурштинської ТЕС – ця 

машина – самоскид ММЗ – 555. Мова йде, про внесення в перелік об’єктів, які будуть 

надаватися в позичку – самоскид ММЗ – 555 та нежитлове приміщення на першому 

поверсі Бурштинської центральної міської лікарні для передачі Благодійній організації 

«КАРІТАС», а машина (самоскид ММЗ – 555) для передачі Храму «Преображення 

Господнього» тапідтрималанеобхідність внесення змін та доповнень до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проект рішення №07/36-17 за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»    - 0 

ВИСТУПИЛИ:  Джура Р.О.–міський голова, яказазначила про поставлення 

наголосування дві зміни (в т.ч. прізвище та назву машини) – разом. 

ВИРІШИЛИ: внести зміни у проект рішення, виклавши його у такій редакції: 

-  Розглянувши звернення протоієрея Храму «Преображення Господнього» Української 

Православної Церкви Київського Патріархату І.Тичинського та звернення Директора 

Благодійної організації «Благодійний фонд «КАРІТАС ПАРАФІЇ 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ЙОСАФАТА МІСТА БУРШТИН» о.Дмитра Шмігеля, 

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, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду 

державного та комунального майна», враховуючи пропозиції комісії з питань будівництва, 

архітектури та ЖКГ міська рада вирішила: 

1. Внести в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягає наданню в безоплатне 

користування (позичку) у 2017 році самоскид  ММЗ - 555 та нежитлові приміщення на 

першому поверсі КО «Бурштинська центральна міська лікарння» площею 64,68 кв. м. за 

адресою м.Бурштин вул.Шухевича, 15. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  18 
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    «проти»    -  0 

«утрим.»    - 0 

ВИСТУПИЛИ: Джура Р.О. - міський голова, яка запропонувала прийняти рішення          

(з врахуванням прийнятих змін) в цілому. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення (з врахуванням прийнятих змін)в цілому (рішення   

№ 07/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»    - 0 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про передачу в безоплатне користування (позичку) вантажного автомобіля ЗІЛ-130 

(Проект №743). 

ДОПОВІДАВ: Бандура І.І. – завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна, яка 

ознайомила з проектом рішення, рекомендаціями постійної депутатської комісії 

будівництва,архітектури та ЖКГ, зазначила, що оскільки в попередньому проекті рішення 

№ 742 було прийнято рішення про зміни - самоскид ММЗ -555, тобто це стосується 

безоплатної передачі (позички) самоскиду і нежитлових приміщень. Самоскид для Храму 

«Преображення Господнього», а приміщення на першому поверсі Бурштинської 

центральної міської лікарні для передачі Благодійній організації «КАРІТАС» передається 

в позичку, терміном на 35 місяців. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проект рішення № 08/36-17(36 сесії) за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»    - 0 

ВИСТУПИЛИ:  Рик В.Л.–депутат міської ради, який вніс пропозицію внести зміни у 

проект рішення та підтримати рекомендації постійної депутатської комісії з питань 

бюджету та економічного розвитку, а саме: 

-доповнити реченням пункт 1 – «Після закінчення терміну безоплатного користування 

(позички) (вантажний автомобіль ЗІЛ – 130) - самоскид ММЗ – 555 передати у технічно 

справному стані». 

ВИСТУПИЛИ: Джура Р.О.– міський голова, яка зазначила про поставлення на 

голосування зазначені зміни. 

ВИРІШИЛИ: внести зміни у проект рішення: 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»    - 0 
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ВИСТУПИЛИ: Джура Р.О. - міський голова, яка запропонувала прийняти рішення (з 

врахуванням прийнятих змін) в цілому. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення (з врахуванням прийнятих змін) в цілому (рішення   

№ 08/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»    - 0 

 

СЛУХАЛИ: 

9.  Про безоплатну передачу машини навантажувально-прибиральної на базі трактора на 

баланс КП «Житловик» (Проект №757). 

ДОПОВІДАВ: Рибчук І.Я. – головний спеціаліст відділу економіки і промисловості,яка 

ознайомила з проектом рішення та погодженнями та рекомендаціями профільної комісії: 

Провести безоплатну передачу на баланс КП «Житловик» машини 

навантажувально-прибиральної на базі трактора згідно з актами передачі (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Попик Т.Д. – депутат міської ради, щодо підтримання даного проекту 

рішення із доповненнями за рекомендаціями комісії будівництва, архітектури та ЖКГ 

(згідно з додатками – Акти прийому передачі). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення 09/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»           -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

10. Про оновлення генерального плану та плану зонування території (у складі 

генерального плану) с.Вигівка Бурштинської міської ради (Проект №758). 

ДОПОВІДАВ: Білоока Т.І. - завідувач сектору містобудування та архітектури, яка 

ознайомила з проектом рішення та погодженнями комісій: 

1. Оновити генеральний план села та розробити план зонування території(у складі 

генерального плану) с.Вигівка Бурштинської міської ради, який був розроблений  

інститутом «Івано-Франківськ-Агропроект» в 1988році. 

2. Визначити  замовником містобудівної документації  виконавчий комітет Бурштинської 

міської ради. 

3. Визначити  в установленому  законодавством порядку розробника генерального плану 

та плану зонування території (у складі генерального плану) с.Вигівка Бурштинської 

міської ради, строки розроблення та джерел фінансування. 

4. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Бурштинської  міської ради (burshtyn-

rada.if.gov.ua) рішення про початок розроблення Генерального плану та плану зонування 

території (у складі генерального плану) с.Вигівка визначити порядок і строк внесення 

пропозицій до нього фізичними та юридичними особами. 
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5. Забезпечити разом з розробником попередній розгляд архітектурно-містобудівною 

радою управління містобудування та архітектури  Івано-Франківської області 

генерального плану та плану зонування території (у складі генерального плану) с.Вигівка  

Бурштинської міської ради. 

6. Забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у 

проекті генплану та плану зонування ( у складі генерального плану) с.Вигівка  та його 

погодження із залученням розробника. 

7. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Бурштинської  міської ради (burshtyn-

rada.if.gov.ua) рішення розгляду пропозицій громадськості до порядку генерального плану 

та плану зонування( у складі генерального плану) с. Вигівка. 

8. Внести на розгляд сесії міської ради проект генплану та плану зонування (у складі 

генерального плану) с.Вигівка Бурштинської  міської ради. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення 10/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»        -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

11.Про затвердження «Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для 

здійснення підприємницької діяльності в м.Бурштин та с.Вигівка» (Проект №549). 

ДОПОВІДАВ: Білоока Т.І. - завідувач сектору містобудування та архітектури, яка 

ознайомила з проектом рішення та погодженнями комісій: 

Затвердити «Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення 

підприємницької діяльності в м.Бурштин та с.Вигівка» (Положення додається). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення 11/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

 «за»           -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

12. Про виділення коштів (Проект № 772). 

ДОПОВІДАВ: Кицела Н.Ю. – заступник міського голови, яка ознайомила з проектом 

рішення, рекомендаціями до проекту рішення - комісій з питань бюджету та економічного 

розвитку та гуманітарної політики: 

Виділити кошти для надання одноразової матеріальної допомоги в сумі 1000,00 

(одна тисяча грн.) на лікування жителю м.Бурштин Паснаку С.С. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 12/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»          -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

mailto:br.mrada@ukr.net)%20рішення
mailto:br.mrada@ukr.net)%20рішення


 21 

СЛУХАЛИ: 

13.  Про виділення коштів (Проект № 791). 

ДОПОВІДАВ: Кицела Н.Ю. – заступник міського голови, яка ознайомила з проектом 

рішення, рекомендаціями до проекту рішення - комісій з питань бюджету та економічного 

розвитку та гуманітарної політики: 

Виділити кошти для надання одноразової матеріальної допомоги в сумі 1500,00 

(одна тисяча п’ятсот  грн.) на лікування жителю м.Бурштин  Сидорука І.В. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 13/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 
 

СЛУХАЛИ: 

14.  Про виділення коштів (Проект № 792). 

ДОПОВІДАВ: Кицела Н.Ю. – заступник міського голови, яка ознайомила з проектом 

рішення, рекомендаціями до проекту рішення - комісій з питань бюджету та економічного 

розвитку та гуманітарної політики: 

Виділити кошти для надання одноразової матеріальної допомоги в сумі 3000,00 

(три тисячі грн.) на лікування жителю м.Бурштин  Івасютин Р.Ф. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 14/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 
 

СЛУХАЛИ: 

15.  Про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту населення 

м.Бурштин та с.Вигівка на 2017 рік (Проект №776). 

ДОПОВІДАВ: Коцур С.Б. – начальник відділу соціального захисту населення, яка 

ознайомила з проектом рішення, погодженнями та рекомендаціями до проекту рішення - 

комісій з питань бюджету та економічного розвитку та гуманітарної політики: 

1. Внести зміни до Програми соціального  захисту населення м.Бурштин та с.Вигівка           

на 2017 рік, а саме: 

доповнити  Програму пунктом 21 та викласти його в такій редакції: «Допомога на 

поховання громадян, які мають особливі заслуги перед містом (почесні громадяни, 

громадяни нагороджені медаллю «За заслуги перед м. Бурштин») 

Фінансування в розмірі 6000,00 грн. 

2. Зняти з п.1 “Надання одноразових грошових допомог на лікування онкохворих” -

6400,00 грн. та з п. 4 “ Надання одноразових грошових допомог на лікування онкохворих 

дітей та дітей-інвалідів” -6000,00 грн і додати на п.10 “Адресна допомога громадянам 

похилого віку до свят” +12400,00 грн. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 15/36-17 додається). 
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 
 

СЛУХАЛИ: 

16.  Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади 

м.Бурштин та с.Вигівка об’єктів освіти та науки (Проект № 773). 

ДОПОВІДАВ: Бандура І.І. -завідувач сектору ЖКГ і обліку комунального майна, яка 

ознайомила з проектом рішення, рекомендаціями та погодженнями постійних 

депутатських комісій: 

Враховуючи, що на балансі Бурштинської міської ради та її виконавчих органів 

перебувають об’єкти освіти та науки м.Бурштин та с.Вигівка, керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила: 

1. Внести в перелік об’єктів, що знаходяться у комунальній власності територіальної  

громади м. Бурштин та с.Вигівка наступні об’єкти : 

1.1.Будівлю дошкільного навчального закладу № 1 за адресою: 

м.Бурштин, вул. С.Бандери, 56 у складі: 

- будівля дитячого навчального закладу; 

- ворота ; 

- огорожа. 

1.2.  Будівлю дошкільного навчального закладу № 1 за адресою: 

м.Бурштин, вул.Торгова, 2 у складі: 

-   будівля дошкільного навчального закладу; 

-   огорожа . 

1.3.  Будівлю дошкільного навчального закладу № 3 за адресою: 

м.Бурштин, вул.С.Стрільців, 13 у складі: 

-   будівля дошкільного навчального закладу;  

-   будівля складу; 

-   ворота № 1; 

-   ворота № 2; 

-   огорожа. 

1.4. Будівлю загальноосвітньої школи № 2  за адресою: 

м.Бурштин, вул.С.Стрільців, 18 у складі: 

    -   будівля школи; 

    -   будівля майстерні; 

    -   ворота; 

    -   ворота; 

    -   ворота; 

    -   огорожа; 

    -   огорожа. 

2. Виконкому Бурштинської міської ради оформити право власності на об’єкти,   

зазначені в п. 1.1- 1.4 даного рішення за територіальною громадою м.Бурштин та 

с.Вигівка в особі Бурштинської міської ради. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 16/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 
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СЛУХАЛИ: 

17.  Про погодження співфінансування проектних заявок на участь у конкурсному відборі 

проектів за рахунок коштів державного регіонального розвитку (Проект № 774). 

ДОПОВІДАВ: Рибчук І.Я. – головний спеціаліст відділу економіки і промисловості,яка 

ознайомила з проектом рішення, рекомендаціями та погодженнями постійних 

депутатських комісій: 

1. Погодити співфінансування проектних заявок  з місцевих бюджетів на рівні 10 

відсотків по наступних об’єктах, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку у 2018 року: 

- за робочим проектом «Енергоефективна термосанація (Капітальний ремонт)  

будівлі дитячого навчального закладу №2 «Берізка» за адресою м.Бурштин, 

вул.Енергетиків,9» (не менше 240,0 тис.грн.); 

- за робочим проектом «Будівництво мереж водопостачання «Індустріального парку 

«Бурштин» (не менше 1137,314 тис.грн.); 

- за робочим проектом «Будівництво каналізаційної мережі і споруд на них до 

«Індустріального парку "Бурштин» (не менше 768,343 тис.грн.). 

2. Комісії з питань бюджету та економічного розвитку (В.Рику) передбачити спів - 

фінансування згідно п.1 за результатами розгляду проектних заявок.  

3. Доручити міському голові (Р.Джурі) подати необхідні документи до регіональної 

комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм 

та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФРР. 
 

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

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 
 

СЛУХАЛИ: 

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

затвердженого рішенням міської ради №03/20-16 від 29.11.16р. (Проект № 775). 

ДОПОВІДАВ: Рибчук І.Я. – головний спеціаліст відділу економіки і промисловості, яка 

ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями постійних депутатських комісій: з 

питань бюджету та економічного розвитку, будівництва, архітектури та ЖКГ, 

Погоджувальної ради, які погодили проект рішення з наступними змінами: 

1. Доповнити п.3.2. Положення щодо проведення допорогових закупівель, 

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.16р. №03/20-16 «Про затвердження 

Положення щодо проведення допорогових закупівель»: 

- розробка проекту системи відео спостереження та комплексу робіт щодо її 

впровадження згідно заходів програми «Безпечне місто 2017-2019 роки»; 

-  закупівля товарів, робіт та послуг з фонду міської ради на виконання депутатських 

повноважень на 2016-2020 роки; 

-  послуги програмного забезпечення бухгалтерської програми з обслуговування; 

-  заходи з озеленення на старому та новому кладовищі; 
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- послуги технічного нагляду, коригування робочого  проекту, експертиза робочого 

проекту за виконанням робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці 

Р.Шухевича (від вулиці Міцкевича до заїзду будинків Р.Шухевича,10-12) у м.Бурштин; 

- послуги по оренді та обслуговуванню санітарних біокабін на 2017 рік. 

ВИСТУПИЛИ:   

-Карвацький І.З. - депутат міської ради, запропонував забрати - заходи з озеленення на 

старому кладовищі. 

- Петровська О.І. - начальник фінансового відділу, яка наголосила:  «в зв’язку із тим, що 

КП «ЖИТЛОВИК» невзмозі було прибрати територію кладовищ, на кладовищах було 

виконано роботи підприємством «ПАМ’ЯТЬ» - надало Акт виконаних робіт, тому ми 

просимо щоби ці Заходи включити в проект – на 2017 рік». 

Пункт співфінансування робіт різного характеру по покращенню благоустрою 

території міської інфраструктури – вилучити, оскільки було внесено пропозицію 

депутатом Попиком Т.Д. – «вивести із Прозоро» - депутатський Фонд». 

- Карвацький І.З. - депутат міської ради– пропозиція: заходи з озеленення на старому та 

новому кладовищі на 2017 рік. 

ВИСТУПИЛИ: Джура Р.О.– міський голова, яка зауважила, що пропозиції враховані, 

тому із врахуванням усіх пропозицій та технічною правкою  - 2017 рік до пункту - заходи 

з озеленення на старому та новому кладовищі за пропозицією депутата І.Карвацького, 

запропонувала прийняти рішення з врахуванням технічної правки в цілому. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 18/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 
 

СЛУХАЛИ: 

19. Про внесення доповнень до п.2.2. розділу II МЕТА ПРЕДМЕТ ТА ВИДИ 

ДІЯЛЬНОСТІ Статуту КП “КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУРШТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ”   (Проект № 790). 

ДОПОВІДАВ: Данилюк В.Д. – начальник юридичного відділу, який ознайомив з 

проектом рішення та рекомендаціями постійних депутатських комісій: будівництва, 

архітектури та ЖКГ і законності та етики: 

1. Доповнити  п.2.2. розділу II МЕТА ПРЕДМЕТ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ Статуту 

КП “ КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУРШТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” абзацом 6 та 

викласти його в такій редакції: 

- здійснення господарської діяльності в межах індустріальних парків в якості 

керуючої компанії чи учасника. 

2. Затвердити Статут КП “КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУРШТИНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ” в новій редакції із доповненнями згідно із п.1 даного рішення. 
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3. Доручити директору КП “КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУРШТИНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ” (Туз І.М.) здійснити державну реєстрацію внесених змін до юридичної 

особи в місячний термін з дня отримання даного рішення. 
 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 19/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 
 

Примітка: оголошено перерву. 
 

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 №744). 

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

ознайомив з проектом рішення, наданами матеріалами, рекомендаціями профільної комісії 

до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 20/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 
 

СЛУХАЛИ: 

21.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення садівництва з 

передачею у власність (Проект №745). 

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

ознайомив з проектом рішення, наданами матеріалами, рекомендаціями профільної комісії 

до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 21/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 
 

СЛУХАЛИ: 

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

поділу земельної ділянки по вул. Шухевича,11(Проект №746). 

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

ознайомив з проектом рішення, наданами матеріалами, рекомендаціями профільної комісії 
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до проекту рішення та зазначив, що необхідно внести технічні зміни у проект рішення, в 

зв’язку із невірним зазначенням суб’єкта звернення - ТзОВ «Романі», яка є дугою 

стороною, що в майбутньому має отримати (на правах оренди) розділену земельну 

ділянку. Запропонував замінити суб’єкта звернення та суб’єкта права земельної ділянки:  

із ТзОВ «Романі»на ТзОВ «Галичанка», в якої є право користування даною земельною 

ділянкою та зазначити площі розподілених земельних ділянок. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проект рішення № 22/36-17(36 сесії) за основу. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»    - 0 

ВИСТУПИЛИ: Джура Р.О.– міський голова, з пропозицією, внести зміни у проект 

рішення у зв’язку із доповідю (поясненнями) начальника земельно–екологічного відділу - 

Копаниці В.М., та внести зміни у проект рішення замінивши: ТзОВ «Романі» на ТзОВ 

«Галичанка», із зазначенням площі розподілених земельних ділянок. 

ВИРІШИЛИ: внести зміни у проект рішення: 

- внести зміни у проект рішення замінивши: ТзОВ «Романі» на ТзОВ «Галичанка», із 

зазначенням площі розподілених земельних ділянок -площею 0,0568га, на дві земельні 

ділянки площею 0,0150 га та 0,0418 га. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»    - 0 

ВИСТУПИЛИ: Джура Р.О. - міський голова, яка запропонувала прийняти рішення          

(з врахуванням прийнятих змін) в цілому. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення (з врахуванням прийнятих змін) в цілому             

(рішення № 22/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»    - 0 

 

СЛУХАЛИ: 

23.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства  з передачею у власність (Проект №747). 

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

ознайомив з проектом рішення, наданами матеріалами, рекомендаціями профільної комісії 

до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 23/36-17 додається). 
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 
 

СЛУХАЛИ: 

24.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 

з передачею у власність (Проект №748). 

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

ознайомив з проектом рішення, наданами матеріалами, рекомендаціями до проекту 

рішення профільної комісії. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 24/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 
 

СЛУХАЛИ: 

25. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення( кад. номер 2621210300:01:004:0319) приватному 

підприємцю Кравціву Віктору Михайловичу по вул.С.Бандери, 105 Д, м.Бурштин   

(Проект №749). 

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

ознайомив з проектом рішення, наданами матеріалами, рекомендаціями до проекту 

рішення профільної комісії. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 25/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

26.  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 №750). 

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

ознайомив з проектом рішення, наданами матеріалами, рекомендаціями профільної комісії 

до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 26/36-17 додається). 
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Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 
 

СЛУХАЛИ: 

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

(Проект № 751). 

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

ознайомив з проектом рішення, наданами матеріалами, рекомендаціями до проекту 

рішення профільної комісії. 

ВИСТУПИЛИ: Джура Р.О.– міський голова, яка ознайомила із заявою депутата міскої 

ради Дулика І.О. про відмову брати участь у голосуванні - проекту рішення № 751, в 

зв’язку з конфліктом інтересів. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 27/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 
 

СЛУХАЛИ: 

28.  Про вилучення земельних ділянок із користування гр. Скрентович Г.В. та переведення 

їх в землі запасу міської ради (Проект №753). 

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

ознайомив з проектом рішення, наданами матеріалами, рекомендаціями до проекту 

рішення профільної комісії. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 28/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 
 

СЛУХАЛИ: 

29.  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 № 754). 

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

ознайомив з проектом рішення, наданами матеріалами, рекомендаціями до проекту 

рішення профільної комісії. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 29/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  15 
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   «проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 
 

СЛУХАЛИ: 

30. Про внесення змін в рішення міської ради від 27.10.2016 р. № 12/19-16 «Про  

виділення земельних ділянок із земель запасу міської ради для будівництва та 

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

(Проект №755). 

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

ознайомив з проектом рішення, зауваженнями тависновками юридичного відділу: 

«Не погоджую, бо даний проект не відповідає п.1.6 та п.2.10 Положення про порядок 

надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), затвердженого рішенням 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області від 28.02.2017 року №06/24-17, а 

тому не може бути прийнятий радою. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (проект рішення № 755 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»      -  9 

  «проти»  -  1 

  «утрим.   -  6 

Рішення депутатами відхилене, оскільки не отримало необхідної більшості голосів 

від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

 

СЛУХАЛИ: 

31. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки (Проект №756). 

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

ознайомив з проектом рішення, зауваженнями та висновками юридичного відділу:  «Не 

погоджую, проект рішення суперечить чинному законодавству України, а саме ч. 2 ст. 128 

Земельного кодексу України, на які зокрема посилається заявник та ініціатор проекту. 

ВИСТУПИЛИ:  

- Джура Р.О.- міський голова: «Йде мова про те, щотам немає нерухомості». 

-Степанов А.В. – заявник, представник ГО «ДУМ»: «На сьогоднішній день, юридичний 

відділ зіслався на частину Земельного кодексу, про те, що немає зареєстрованого речового 

права, але це не відповідає дійсності, тому, що до Заяви , ми додали додатком – Витяг з 

Державного реєстру речових прав, тобто – там є декілька споруд, зокрема є склад, забор, 

ворота і інше. На склад зареєстроване речове право на цій земельній ділянці, тобто ця 

земельна ділянка обтяжена нашим майном». 
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- Данилюк В.Д. – начальник юридичного відділу: «Ми виходили із того, що стаття 128 

Земельного кодексу говорить так: - документ, що посвідчує право користування 

земельною ділянкою, та документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно 

(будівлі, споруди), в заявника є документ про реєстрацію права власності на об’єкт 

незавершеного будівництва, тому ми вважаємо, що оскільки це незавершене будівництво, 

то воно не підходить до цієї статті. І друге зауваження, оскільки в п.1 проекту рішення 

зазначено, що: «Надати дозвіл громадській організації «Братство демократичної 

української молоді» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки»- немає потреби, оскільки в нього є проект землеустрою, так, як є Державний акт 

на право постійного користування, і далі: «та проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки» - на жаль, експертно-грошову оцінку заявник не проводить, відповідно 

до Положення і статті 128 оцінку проводить виконавчий комітет міської ради через 

конкурс на визначення об’єкта оціночної діяльності, таким чином вважаю, що даний 

проект рішення не відповідає чинному законодавству і пропоную відмовити». 

- Степанов А.В. – заявник, представник ГО «ДУМ»: «щодо проведення експертної 

грошової оцінки – його можна усунути і задовольнити заяву частково, щодо надання 

дозволу тільки на розроблення проекту землеустрою. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (проект рішення № 756 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  9 

 «проти»     -  1 

 «утрим.»    -  7 

Рішення депутатами відхилене, оскільки не отримало необхідної більшості голосів 

від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

 

СЛУХАЛИ: 

32. 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 № 762). 

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

ознайомив з проектом рішення, наданами матеріалами, рекомендаціями профільної комісії 

до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 30/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 
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СЛУХАЛИ: 

33. 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 №763). 

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

ознайомив з проектом рішення, наданами матеріалами, рекомендаціями до проекту 

рішення профільної комісії. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 31/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 

(Проект №764). 

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

ознайомив з проектом рішення, рекомендаціями профільноїкомісії. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 32/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

35. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

селянського господарства  з передачею у власність (Проект №765). 

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

ознайомив з проектом рішення, рекомендаціями профільної комісії. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 33/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

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

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

будівництва індивідуальних гаражів з передачею у власність (Проект №766). 
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ДОПОВІДАВ: Копаниця В.М - начальник земельно–екологічного відділу, який 

ознайомив з проектом рішення, наданами матеріалами, рекомендаціями до проекту 

рішення профільної комісії. 

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

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

37. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

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

(Проект №767). 

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

ознайомив з проектом рішення, наданами матеріалами, рекомендаціями до проекту 

рішення профільної комісії. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 35/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

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

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(Проект №769). 

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

ознайомив з проектом рішення, наданами матеріалами, рекомендаціями до проекту 

рішення профільної комісії. 

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

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність із земель запасу міської ради 

(Проект № 777). 
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ДОПОВІДАВ: Копаниця В.М - начальник земельно–екологічного відділу, який 

ознайомив з проектом рішення, рекомендаціями профільної комісії. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 37/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

40. 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 №778). 

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

ознайомив з проектом рішення, рекомендаціями комісії до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 38/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

41. 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 № 779). 

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

ознайомив з проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення профільної комісії. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 39/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

42. 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 № 780). 

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

ознайомив з проектом рішення, рекомендаціями профільної комісії. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення №40/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 
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СЛУХАЛИ: 

43. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

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

селянського господарства з передачею у власність (Проект № 782). 

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

ознайомив з проектом рішення, рекомендаціями комісії до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення №41/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачею у приватну власність (Проект № 783). 

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

ознайомив з проектом рішення, наданами матеріалами, рекомендаціями до проекту 

рішення профільної комісії. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення №42/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 

 

СЛУХАЛИ: 

45. 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 № 784). 

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

ознайомив з проектом рішення, рекомендаціями комісії до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення №43/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 
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СЛУХАЛИ: 

46. 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 № 785). 

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

ознайомив з проектом рішення, наданами матеріалами, рекомендаціями профільної комісії 

до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення №44/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

47. 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 № 786). 

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

ознайомив з проектом рішення, наданами матеріалами, рекомендаціями профільної комісії 

до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення №45/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

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

(Проект № 787). 

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

ознайомив з проектом рішення, наданами матеріалами, рекомендаціями профільної комісії 

до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення №46/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 
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СЛУХАЛИ: 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 

(Проект № 788). 

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

ознайомив з проектом рішення, наданами матеріалами, рекомендаціями до проекту 

рішення профільної комісії. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення №47/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

50. Про відміну пункту 1 рішення Бурштинської міської ради від 31.05.2011р.                 

№13.13/06-11 «Про надання дозволів на складання проектів відведення земельних ділянок 

з передачею у власність» (Проект № 789). 

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

ознайомив з проектом рішення, наданами матеріалами, рекомендаціями профільної комісії 

до проекту рішення. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення №48/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

51.  Відповіді на депутатські запити – (відповідей не було). 

 

СЛУХАЛИ: 

52.  Депутатські запити. 
 

ДОПОВІДАВ: Харів І.Р.– депутат міської ради, про депутатський запит Попика Т.Д. 

щодо надання інформації керівництвом КП «ЖИТЛОВИК» про готовність Комунального 

підприємства до опалювального сезону 2017-2018 рр., стан розрахунків споживачів 

теплової енергії, переліку житлових будинків, обсягу теплової енергії на централізоване 

постачання гарячої води для потреб, інші питання пов’язані із діяльністю підприємства 

(запит додається).  

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення (рішення № 52.01/36-17 додається). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  14 
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   «проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

ДОПОВІДАВ: Джура Р.О.– міський голова, про депутатський запит Соронович К.М. – 

депутата міської ради, щодо надання інформації про виділення коштів на заміну ліфта, 

який перебуває в технічно несправному стані - будинку 2А на вулиці Будівельників в місті 

Бурштині (запит додається). 

ВИРІШИЛИ: рішення– запит не підтримано. 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  13 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  1 

Рішення депутатами відхилене, оскільки не отримало необхідної більшості голосів 

від загального складу ради.Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

 

ДОПОВІДАВ: ДашевичІ.Я. – депутат міської ради, про депутатський запит щодо надання 

інформації про незадовільний стан покрівлі (даху, якийпротікає, зливи вийшли з ладу або 

відсутні) будинку 77А на вулиці С.Бандери в місті Бурштині. 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення в цілому (рішення № 52.02/36-17). 

Голосували (Результати поіменного голосування додаються): 

«за»         -  14 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

 

СЛУХАЛИ: 

53.  Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

-Роксолана Джура – міський голова: 

Перше:   

Проводиться вдало переговорний процес із холдингом Leoni AG, розглядається 

питання третьої площадки для будівництва даного заводу в місті Бурштин. Моментом що 

відтягає дану роботу є (ми подали усі дані щодо водовідведення, каналізації) проведені 

переговори із Галицькою владою щодо залучення фінансування на даний проект. 

Повинні відбутися переговори спільно із в.о. директора Бурштинської ТЕС Шмигаль 

Денисом Анатолійовичем, з головою Обленерго, щодо точки підключення електроенергії. 

Переговори тривають. 

 

Друге: 

На територію Бурштинського енергетичного коледжу заходить  підприємство ВО 

«КАРПАТИ» в виробничій майстерні, де будуть виробляти новий вид продукції. 
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Третє: 

Присутні представники Бурштинської ТЕС – питання «Про надання дозволу ВП 

«Бурштинська ТЕС» ПАТ  «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на виготовлення проекту відведення 

земельної ділянки  для будівництва житлового будинку для працівників ВП «Бурштинська 

ТЕС»ПАТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» (Проект №752) знято з Порядку денного – оскільки 

питання не вивчено до кінця, є сумнів, чи ця власність є, як об’єкт їхнього Статутного 

фонду (Бурштинська ТЕС), оскільки не проводилась інвентаризація земель, депутати мали 

різне бачення, тому ми вирішили зняти дане питання з Порядку денного, щоб дійти до 

всіх правильних висновків. 

В цілому не зле, що в місті будуть будуватися будинки, але я хочу бачити 

поквартирний розподіл – хто там буде жити… . Ми хочемо будувати житло для нашого 

міста. Тому, це питання буде ставитися на іншу сесію при обговоренні депутатського 

корпусу. 

- Володимир Васютин, який зазначив на рахунок будівництва: «Були поставлені 

певні умови, що будинок, ці квартири мали викуповуватися працівниками Бурштинської 

ТЕС, але там були такі умови, що працівникам потрібно робити початковий внесок, який 

при наших зарплатах на станції – був не підйомний.  

Тому, якщо житло – квартири будуть розпреділені між працівниками безкоштовно - 

так, ми за, але коли ми повинні ті квартири викупляти за 82 тис. грн. початкового внеску – 

це є просте приватне будівництво (не соціальне)». 

 

-РоксоланаДжура – міський голова: 

Четверте: 

Є звернення директора АГЕНЦІЇ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

МІСТА БУРШТИНА (АМЕР) Олександра Бабія – до засновників Агенції  (засновники: 

БУРШТИНСЬКА МІСЬКА РАДА, КП «ЖИТЛОВИК», ПрАТ «СТМ») – про прохання 

скликання Загальних зборів засновників до 03.10.2017 року. «На зборах розглянути 

можливість внесення доповнень до Статуту Агенції місцевого економічного розвитку 

міста Бурштина, та внесення нових КВЕДів у діяльність агенції,а саме:  - функціонування 

спортивних споруд та освіта у сфері спорту та відпочинку. Мова йде про те, що навколо 

комбінату спортивних споруд… . 

 АМЕР – та структура, яка заснована ще в 2013 році – основний вид діяльності – 

діяльність щодо провадження стратегії соціального партнерства між Бурштинської ТЕС, 

компанії ДТЕК і Бурштинською міською радою. Тому, не може Агенція займатися (яка є 

неприбутковою організацією) утриманням колективу, набирати в штат людей… .  

Для того, аби дана Агенція могла це здійснювати, треба зробити новий Статут – в 

якому має бути внесено зміни, що Агенція може набирати в штат людей спорткомплексу. 
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В майбутньому, я так розумію, ПК «Прометей», тобто усієї соціальної сфери. Ми 

вважаємо, що передати сьогодні Спорткомплекс на обслуговування АМЕРу, без гарантії 

ДТЕКу, без зміни Статуту, без внесення КВЕДів, без злагодження в колективі – місто не 

може. На даний момент Агенція не має права займатися тими видами діяльності, в тій 

формі, в якій вона створена. 

 

П’яте: 

Місто не підтримує ситуацію, яка виникла на Бурштинській ТЕС, щодо 

неправомірного звільнення голови Профкому Бурштинської ТЕС п.Карвацького Р.М. 

Я хочу сказати більше, це внутрішній конфлікт, але люди, які вийшли на страйк, 

кожен другий вийшов – не підтримувати  Р.Карвацького - конкретно, бо до нього теж 

дуже багато питань: - чому не пускає Ревізійну комісію?, чому загаджений спорткомплекс 

за всі роки?, чому такий Палац культури – дах паде, чому сцена тече в Палаці культури?, 

чому в таборі «Сокіл»трава не покошена?. 

Але, його так, як і нас, обирали люди, і тому, коли зберуть людей в ПК 

«Прометей», або на площі, і люди скажуть – «ганьба» Карвацькому Р.М., не хочемо його – 

переобирайте, о тоді, я підтримаю. 

На сьогоднішній день, ми, депутати Бурштинської міської ради не підтримуємо 

соціальну напругу, яка виникла на підприємстві. Ця соціальна напруга, за останній 

тиждень перекотилася в місто. До мене звернулися: - в неділю, в нас буде страйк, два роки 

в нас не було ніяких страйків, ми мирно вирішували усі питання, тому, я би просила Вас, 

шановні колеги подумати, чи треба нам в неділю ці моменти… . 

Місто в принципі змучилося від мітингів, страйків. Місто сьогодні не довіряє владі. 

До директора станції Дениса Анатолійовича: –«зараз, перед таким напруженим 

опалювальним сезоном, який буде, треба переключитися більше в технічні моменти - 

підготовку станції, міста до опалювального сезону. 

 

- Олег Драбчук – депутат міської ради, який зауважив: – «28.10.2017року 

відбулося дійство - футбольне «Фестиваль чемпіонів», яке повинне було відбутись о 12 

годині на Спорткомплексі, усі з’їхалися, виявляться п.Лотоцький М.І. не допустив на 

територію і дійство відбулося на території школи №2.Біля 200 дітей, гості, запрошені - як 

можна дітей Бурштинців не пустити…» . 

 

-Роксолана Джура – міський голова: 

 Відносно Лотоцького М.І.– безгосподарність керівника. 

Зберіть законні Збори, трудовий колектив в ПК «Прометей» на 800 місць, усіх 

закличте, проголосуйте, усі крапки розставте,  хто що не робе – в законному руслі. І тоді 

не буде питань, тому, що люди не розуміють, що з ними відбувається. 
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Це політика  приватника. Ви хлопці повинні ці речі розуміти, місто не може туди 

втрутитися, все повинно бути в законній площині!!! 

 

-Ігор Дулик – депутат міської ради: – «звернення до керівництва Бурштинської 

ТЕС ДТЕК про те, щоб виконували свої інвестиційні зобов’язання перед своїми 

працівниками і перед містом так само, не забувайте, що ми є місто, яке збудоване для 

обслуговування Бурштинської ТЕС. 

Прохання зробити інвентаризацію своїх об’єктів, якщо Ви партнери, будь ласка, 

покажіть свої об’єкти які є, покажіть в якому вони стані, хто в них займається комерцією, 

чому з них не йде податок до нашого міста». 

 

- Ігор Карвацький - депутат міської ради, зазначив:–  «Руслан Миколайович 

Карвацький пішов би в суд і спростував те, що написав Центральний комітет профспілок». 

 

- Денис Шмигаль – в.о.директора ВП ДТЕК «Бурштинська ТЕС»: 

– «по станції затримки виплат заробітної плати не було, не буде (не планується), середня 

заробітня плата – 12700 грн. Ведеться діалог щодо покращення заробітної плати. 

По кадровій ситуації – штатний розклад станції, на сьогоднішній день 1863 

(людини) – облікова чисельність. З початку року звільнилося 67 людей, прийнято 108 

людей. За період з 01.07.-27.09. – прийнято 21 людина. Ми подали на збільшення 

штатного розпису. На сьогоднішній день є 97 вакансій. 

Підписано меморандум з керівництвом про співпрацю і коледж готовий сьогодні іти нам 

на зустріч – відкрив робітничі спеціальності – газоелектрозварювальник. 

Соціальні проекти – санвузли, асфальтування вулиць в місті. Купуємо новий 

автобус… . 

По житлу – є фундамент медсанчастини Бурштинської ТЕС, з 2005 року міська 

рада Бурштина дала згоду про переведення цього фундаменту під житлове будівництво. І 

ми хочемо навести, і просимо Вас про допомогу навести порядок на цьому об’єкті, тому і 

було прохання технічно дати нам дозвіл на виготовлення проекту землевідведення, для 

того щоб наступним кроком виготовити проект будівництва за нашрахунок, отримати 

дозвіл на будівництво, і далі в нас є план і є домовленості уже з підрядниками, які 

зголосилися за свої кошти збудувати житло і на 7 років дати розстрочку нашим 

працівникам, для того щоб вони могли на собівартості будівництва придбати житло». 

 

-Роксолана Джура – міський голова: – «для Бурштинських людей». 

 

- Денис Шмигаль–в.о.директора ВП ДТЕК «Бурштинська ТЕС»:  

– «виключно, для працівників Бурштинської станції. Це теж соціальний проект. 

Допоможіть нам, дайте нам шанс. 
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Колективний договір – він виконується, і всі інвестиційні зобов’язання 

виконані». 

 

-Роксолана Джура – міський голова: 

 – звернення до представників профспілкового комітету, працівників  

Бурштинської ТЕС: 

«в неділю, у нас велике свято - День вчителя, не треба нам у місті напруги, Денис 

Анатолійович – давайте дійсно, в ПК «Прометей» зберіть колектив, хочете покличте 

депутатів, мене, Карвацького, Лотоцького, сядемо усі, як та єдина родина в Бурштині і 

порадимося, що робити далі. 

- Хлопці Ви погоджуєтеся на такі речі? Давайте з понеділка зберемося в Палаці культури, 

щоб ми не ходили по місту. Щоб не привертали ті політичні сили, які на цьому 

спекулюють. Давайте домовимось, щоби ми мирно вирішили це питання – врегульовано. 

Давайте зберемо колектив, сядемо всі разом, кожен виступить, кожен скаже свою 

думку, руками підніміть - проголосуйте і все, ну ж є позачергові вибори. Ви самі ініціюйте 

ці Збори, без ЦК». 

 

- Володимир Василик - депутат міської ради, який звернувся до в.о.директора 

ВП ДТЕК «Бурштинська ТЕС» Шмигаля Д.А.: – «зробіть інвентаризацію земель в місті 

Бурштині, які має ДТЕК Бурштинська ТЕС». 

 

- Володимир Данилюк – начальник юридичного відділу: 

– «є звернення Тисменицької місцевої прокуратури до сесії Бурштинської міської ради – 

про встановлення порушення вимог ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» 

депутатом Бурштинської міської ради Дашевичем Ігорем Ярославовичем, яким щорічну 

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого 

самоврядування за 2016 рік, не подано до цього часу. 

 У зв’язку з наведеним Прокуратура просить вжити заходів з метою недопущення в 

подальшому порушення депутатами Бурштинської міської ради вимог статті 45 Закону 

України «Про запобігання корупції». 

 

 

 

Міський голова                                                                         Роксолана Джура 

 


