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Бурштинська міська рада
ПРОТОКОЛ
сорокової позачергової сесії міської ради сьомого скликання
Від 24 листопада 2017 року

м. Бурштин

Початок: 13:00
Закінчення: 14:30
Всього обрано депутатів - 26
Присутні на сесії:
–

16 депутатів міської ради (список додається).

–

представники політичних партій, підприємств ЗМІ (список додається).

Відсутні на сесії: 10 депутатів міської ради (Л.І.Горват, Р.В.Дидик, В.В.Котів,
А.С.Крижалка,

І.М.Мазур, А.С.Процик, Т.М.Сенчина, К.М.Соронович, М.Г.Тимошик,

А.І.Федорняк).
СЛУХАЛИ: Про персональний склад лічильної комісії на 40 сесію.
ДОПОВІДАВ:
Р.О.Джура - міський голова, яка запропонувала доповнити

персональний склад

лічильної комісії:
1.І.Р.Харів – депутат міської ради;
2. М.В.Шкарпович – депутат міської ради.
Голосували про персональний склад лічильної комісії на 40 сесію.
(Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 16

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
ВИРІШИЛИ:

ввести в склад лічильної комісії на 40 сесію депутатів міської ради

І.Р.Харіва, М.В.Шкарповича .
СЛУХАЛИ:
Про порядок денний сорокової сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання.
ДОПОВІДАВ:
Р.О.Джура - міський голова, яка ознайомила з проектом порядку денного сорокової
сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання:
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1. Про внесення змін в «План природоохоронних заходів змісцевого фонду з охорони
навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік».
( Проект № 845)
Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу
2. Відповіді на депутатські запити.
3. Депутатські запити.
4. Різне.
Голосували про порядок денний 40 сесії.
(Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 17

«проти»

- 0

«утрим.» - 0

ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний сорокової сесії Бурштинської міської ради сьомого
скликання:
1. Про внесення змін в «План природоохоронних заходів змісцевого фонду з охорони
навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2017
рік». ( Проект № 845)
Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу
2. Відповіді на депутатські запити.
3. Депутатські запити.
4. Різне.
СЛУХАЛИ:
1. Про внесення змін в «План природоохоронних заходів змісцевого фонду з охорони
навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2017
рік». Проект № 845)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив
з проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісії будівництва,
архітектури та житлово – комунального господарства, земельної та з питань
екології:
1. Зняти:

з пункту 13 Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що
утворюються в комунальному господарстві:
- пісколовки очищених споруд-18400 грн
2. Направити на пункт 13
Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в
комунальному господарстві:
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- бетонні переходи містків та металоконструкцій районі первинних відстійників +18400
грн
3. Зняти з пункту 5 Заходи з озеленення:
- вул. Січ. Стрільців – 95000 грн
4. Направити на пункту 5 Заходи з озеленення:
- вул. Коновальця + 48000 грн
На пункт 1 Забезпечення екологічного збирання, перевезення, захоронення, утилізації
ТПВ на адміністративні території Бурштинської міської ради:
- вул. Шухевича +6000 грн
- вул. Січ. Стрільців, Енергетиків, Будівельників +9000 грн
- урочище «Глинище» (біля гаражів) + 9000 грн
- вул.. Стефаника, О.Басараб + 7000 грн
- вул.. Стуса, Коновальця +7000 грн
- вул. Герцена +5000 грн
- вул.. Міцкевича, Бандери, Зелена + 3000 грн
Запропонував у пункті 1 проекту рішення провести зміни і вилучити « вул. Над Рудкою» –
30 000 грн.»
ВИСТУПИЛИ:
В.Л.Рик – депутат міської ради, з пропозицією направити на пункт 5 заходи з
озеленення – Бурштинський ДНЗ №3 + 10 000 грн. з майбутнього траншу екологічних
коштів.
О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, про процедуру використання
екологічних коштів.
Р.О.Джура – міський голова, про не визначення в часових рамках надання
Бовшівською сільською радою екологічного траншу.
В.Л.Рик – депутат міської ради, з пропозицією оголосити перерву в роботі сесії.
Примітка.В роботі сесії оголошено перерву.
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Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про відсутність водовідведення від гаражів по
вул.Шухевича; про незадовільну роботу земельно - екологічного відділу щодо
використання екологічних коштів (залишок невикористаних коштів 3 млн.грн).
Р.О.Джура – міський голова, про механізм використання екологічних коштів;
залучення підприємців до виконання робіт по місту; про перенесення виконання деяких
робіт на 2018 рік.
В.Л.Рик – депутат міської ради, про необхідність розгляду проекту № 845 комісією
з питань бюджету на економічного розвитку; про необхідність посилення контролю за
використанням екологічних коштів начальником земельно – екологічного відділу.
ВИСТУПИЛИ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, про труднощі в
контролі за використанням коштів.
Р.Ф.Тростянецький – власник гаража, про підтоплення гаражів; про можливість
включення у План природоохоронних заходів на 2018 рік.
Р.О.Джура – міський голова, про підтримку позиції голови комісії з питань
бюджету та економічного розвитку; про підтримку проекту рішення.
Голосували за прийняття проекту рішення 01/40 -17 за основу.
(Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 14

«проти»

- 1

«утрим.» - 2
ВИРІШИЛИ: проект рішення 01/40-17 прийняти за основу.
ВИСТУПИЛИ:
О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, про пропозиції бюджетної комісії
щодо змін до Плану природоохоронних заходів на 2017 рік :
Зняти з «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення , направлених
на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до наступного
рівня їх негативного впливу на території і об’єкти» по Бурштинській ЗОШ №2 – 5 000 грн.
Направити на «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення,
направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до
наступного рівня їх негативного впливу на території і об’єкти» у Бурштинському ДНЗ
№6 + 5 000 грн.
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Зняти з пункту «Заміна каналізаційних мереж і споруд на них» для ЗОШ №320000,0грн.
Направити на «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення,
направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до
наступного рівня їх негативного впливу на території і об’єкти» у Бурштинському
НВК+10000,0грн.
«Заходи з озеленення»у Бурштинському НВК+10000,0грн.
Голосували за зміни до проекту рішення 01/40 -17.
(Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 16

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
ВИРІШИЛИ: внести зміни.
1. Зняти з пункту 5 Заходи з озеленення:
- с. Вигівка – 15 000 грн.
Направити на пункт 5 заходи з озеленення – Бурштинський ДНЗ №3 + 15 000 грн.
2. Зняти: з пункту 13 Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що
утворюються в комунальному господарстві:
- пісколовки очищених споруд-18400 грн
Направити на пункт 13 Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод,
що утворюються в комунальному господарстві:
- бетонні переходи містків та металоконструкцій районі первинних відстійників +
18400 грн
3. Зняти з пункту 5 Заходи з озеленення:
- вул. Січ. Стрільців – 95000 грн
Направити:
на пункт 5 Заходи з озеленення:
- вул. Коновальця + 48000 грн
на пункт 1 Забезпечення екологічного збирання, перевезення, захоронення, утилізації
ТПВ на адміністративні території Бурштинської міської ради:
- вул. Шухевича +6000 грн
- вул. Січ. Стрільців, Енергетиків, Будівельників +9000 грн
- урочище «Глинище» (біля гаражів) + 9000 грн
- вул.. Стефаника, О.Басараб + 7000 грн
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- вул.. Стуса, Коновальця +7000 грн
- вул. Герцена +5000 грн
- вул.. Міцкевича, Бандери, Зелена + 3000 грн
Зняти з «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення , направлених
на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до наступного
рівня їх негативного впливу на території і об’єкти» по Бурштинській ЗОШ №2 – 5 000
грн.,
Направити на «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення,
направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до
наступного рівня їх негативного впливу на території і об’єкти» у Бурштинському ДНЗ
№6 + 5 000 грн.
Зняти з пункту «Заміна каналізаційних мереж і споруд на них» для ЗОШ №320000,0грн.
Направити на «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення,
направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до
наступного рівня їх негативного впливу на території і об’єкти» у Бурштинському
НВК+10000,0грн.
«Заходи з озеленення»у Бурштинському НВК+10000,0грн.
Голосували за прийняття рішення № 01/40-17 в цілому.
(Результати поіменного голосування додаються):
«за»

- 17

«проти» - 0
«утрим.» - 0
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення 01/40-17 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
2. Відповіді на депутатські запити.( Не було).
СЛУХАЛИ:
3. Депутатські запити.( Не було).
СЛУХАЛИ:
4. Різне.
ВИСТУПИЛИ:
Р.О.Джура – міський голова, про проведення віче пам’яті жертв голодомору; про
підготовку на 14.12.2017 форуму «Бурштин 2025»; про проведення зустрічі з медичними
працівниками 28.11.2017 о 17.30.; про перехід на прямі договори між ДТЕК Бурштинська
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ТЕС та споживачами; про лист до компанії ДТЕК про готовність до такого переходу,
при умові повної відповідальності компанії за теплову мережу.
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про ЗУ «Про житлово – комунальні послуги».
І.О.Дулик – депутат міської ради, про надання інформації щодо залучення фірми
«Леоні».
Р.О.Джура – міський голова, про задоволення фірмою нашою площадкою; про
відсутність чіткої відповіді від фірми.
І.В.Прокопів – депутат міської ради, про формування екологічної програми на 2018
рік земельно – екологічним віділом згідно Положення.
І.Я.Дашевич – депутат міської ради, про санітарний стан при берегової зони; про
організацію риболовлі на водосховищі.
В.Є.Василик – депутат міської ради, про надання інформації щодо Бурштинської
ОТГ.
Р.О.Джура – міський голова, про статус міста обласного значення в ОТГ; про
перспективний план.
Б.Б.Рибчук – секретар ради, про підготовку звітів депутатських комісій; про
підготовку документації до здачі в архів; про проведення засідань депутатських комісій;
про підготовку чергової сесії.
О.Т.Драбчук – депутат міської ради, про те, що на окрузі де знаходяться гаражі по
вул. Шухевича депутатом є Л.І.Горват.
В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, про командно – штабні навчання
по лінії МНС 28.11.2017 по 30.12.2017.

Міський голова

Роксолана Джура

