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 Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

сорок третьої позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

 

Від  27 грудня 2017 року м. Бурштин 

Початок: 10: 00 

Закінчення: 12:50 

Всього обрано депутатів - 26  

 

Присутні на сесії: 

–       23 депутати міської ради (список додається). 

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

Відсутні на сесії: 3 депутати міської ради (І.М.Мазур, В.Л.Рик, А.І.Федорняк). 

СЛУХАЛИ:  

           Про порядок денний сорок третьої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

третьої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про затвердження Угоди про співпрацю між  Бурштинською та Зеленодольською 

міськими радами та її підписання. (Проект № 896) 

Доповідач: Р.О.Джура – міський голова 

2. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект № 932)  

           Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу. 

3. Про виділення коштів. (Проект № 907)   

Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови 

4. Про стан виконання концепції теплопостачання м.Бурштин. (Проект № 883) 

Доповідач: В.Р.Гулик – перший заступник міського голови 

5. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2018 рік. (Проект № 894) 

Доповідач: М.С.Назар - начальник відділу економіки та промисловості 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 29 листопада 2016 року № 04/20-16 

«Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг за кошти місцевого 

бюджету».(Проект № 908)  
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           Доповідач: М.С.Назар – начальник відділу економіки та промисловості 

7. Про безоплатну передачу машини навантажувально – прибиральної на базі 

трактора на баланс КП «Житловик».(Проект № 925) 

Доповідач: В.Р.Гулик – перший заступник міського голови 

8. Про затвердження рішення виконкому № 278 від 19.12.2017 р. «Про виведення із 

членів особистого селянського господарства» (Проект №934) 

Доповідач: С.О.Видай – керуюча справами виконавчого комітету 

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

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2017 рік».  

(Проект № 897) 

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

10. Відповіді на депутатські запити. 

11. Депутатські запити. 

12. Різне. 

Голосували про порядок денний 43 сесії за основу. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

  «за»            -  21 

      «проти»      -  0 

«утрим.»    -  0 

ВИРІШИЛИ: порядок денний 43 сесії прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

           Р.О.Джура - міський голова, яка ознайомила з рекомендацією постійної комісії з 

питань законності та етики щодо внесення до порядку денного проекту № 935 «Про угоду 

про співпрацю  по управлінню Комбінатом спортивних споруд між  ВП «Бурштинська 

ТЕС ПАТ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» та АМЕР міста Бурштин від 04 серпня 2017 року» та 

запропонувала  пунктом 1 порядку деного розглянути даний проект рішення. 

         Голосували про внесення пунктом 1 до порядку денного проекту 

рішення № 935 «Про угоду про співпрацю  по управлінню Комбінатом спортивних споруд 

між  ВП «Бурштинська ТЕС ПАТ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» та АМЕР міста Бурштин від 04 

серпня 2017 року». 

(Результати поіменного голосування додаються): 

«за»           -  16 

    «проти»    -  1 
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                                                          «утрим.»   -  4 

ВИРІШИЛИ: внести пунктом 1 до порядку денного проект рішення  № 935 . 

Голосували про порядок денний 43 сесії в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                       «за»           -  22 

                                                               «проти»     -  0 

                                                         «утрим.»    - 0 

ВИРІШИЛИ: 

    Затвердити порядок денний сорок третьої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання: 

1. Про угоду про співпрацю  по управлінню Комбінатом спортивних споруд між  ВП 

«Бурштинська ТЕС ПАТ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» та АМЕР міста Бурштин від                        

04 серпня 2017 року. 

Доповідач:І.О.Дулик – депутат міської ради 

2. Про затвердження Угоди про співпрацю між  Бурштинською та Зеленодольською 

міськими радами та її підписання. (Проект № 896) 

Доповідач: Р.О.Джура – міський голова 

3. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект № 932)  

           Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 

4. Про виділення коштів. (Проект № 907)   

Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу  

5. Про стан виконання концепції теплопостачання м.Бурштин. (Проект № 883) 

Доповідач: В.Р.Гулик – перший заступник міського голови 

6. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2018 рік. (Проект № 894) 

Доповідач: М.С.Назар - начальник відділу економіки та промисловості 

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 29 листопада 2016 року № 04/20-16 

«Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг за кошти місцевого 

бюджету».(Проект № 908)  

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

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

на баланс КП «Житловик».(Проект № 925) 

Доповідач: В.Р.Гулик – перший заступник міського голови 

9. Про затвердження рішення виконкому № 278 від 19.12.2017 р. «Про виведення із 

членів особистого селянського господарства» (Проект №934) 



 4 

Доповідач: С.О.Видай – керуюча справами виконавчого комітету 

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

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2017 рік».  

(Проект № 897) 

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

11. Відповіді на депутатські запити. 

12. Депутатські запити. 

13. Різне. 

СЛУХАЛИ: 

1. Про угоду про співпрацю  по управлінню Комбінатом спортивних споруд між  ВП 

«Бурштинська ТЕС ПАТ ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» та АМЕР міста Бурштин від                        

04 серпня 2017 року. 

ДОПОВІДАВ:  

       І.О.Дулик – депутат міської ради, про мотивацію проекту рішення; про не 

відповідність угоди до Статуту АМЕР; ознайомив з проектом рішення.  

Голосували про надання слова директору АМЕР О.Я.Бабію. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»          -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  3 

ВИРІШИЛИ: надати слово директору АМЕР О.Я.Бабію. 

ВИСТУПИЛИ: 

О.Я.Бабій – директор АМЕР, про те, що п.1 стосується повноважень судової гілки 

влади та не відповідає Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

запропонував виключити даний пункт з проекту рішення; про можливість оскарження 

даного пункту; про політичну складову даного проекту рішення; про збори засновників 

АМЕР; про відсутність юридичної експертизи статутності угоди.  

           Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про можливість подачі АМЕР в суд на 

засновника. 

О.Я.Бабій – директор АМЕР, про неприпустимість порушувати Конституцію 

України. 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про підпорядкування АМЕР. 

О.Я.Бабій – директор АМЕР, про підпорядкованість наглядовій раді АМЕР, яка 

формується засновниками. 
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В.Є.Василик – депутат міської ради, про граничну суму яка допускається для 

підписання угоди. 

О.Я.Бабій – директор АМЕР, гранична сума 80 тис.грн; про відсутність в угоді 

суми коштів. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про проінформованість наглядової ради щодо 

підписаної угоди; при заключенні ДТЕК угоди з будь-якою структурою крім АМЕР не 

призвело би до даної ситуації; про можливість подачі  на міську раду в суд працівниками 

КСС при відсутності фінансування. 

Р.О.Джура – міський голова, про рішення міської ради від 2012 року щодо АМЕР 

та міської ради; про невиплату заробітної плати працівникам КСС  протягом двох місяців; 

про непрацюючий басейн; про відсутність інформації від інших структур щодо 

правомірності угоди; про невідповідність угоди ст.32,33 Кодексу законів про працю; про 

лист ДТЕК щодо заборгованості КП «Житловик»; про проведення святкування дня 

енергетика у ПК «Прометей»; про фінансування мерією ТРК РАІ; про відсутність 

запрошення на фуршет керівництва міста; про відсутність інформації у газеті 

«Бурштинський вісник» щодо участі Р.О.Джури в підготовці форуму; запропонувала 

директору КСС М.І.Лотоцькому визначитися із заявою про звільнення; про необхідність 

пункту 1 проекту рішення; про непоінформованість вищого керівництва ДТЕК станом 

справ на місцях; про геноцид у місті; закликала підтримати проект рішення; про новий 

склад наглядової ради; про висвітлення інформації у соціальних мережах; закликала 

Р.Я.Бардашевського голосувати за народ; про виступ мера міста Ладижин на форумі; 

закликала депутатів підтримати проект № 935 та його політичну складову. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, закликала виборців слідкувати за голосуванням; 

визначатися перед виборами щодо кандидатур у депутати, які працюють в ДТЕК. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про  про варіанти звільнення М.І.Лотоцького 

із займаної посади; про намір ДТЕК передати соціальну сферу у власність міста; про 

підтримку проекту рішення фракцією. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про правомірність проекту рішення 

№ 935; про те, що даний проект не підлягає юридичній експертизі; проект розглядається 

як позиція міської ради; про повноваження міському голові, про відсутність зобов’язань та 

відсутності причин по зверненню до суду; про рішення Івано – Франківської обласної 

тристоронньої соціально – економічної ради щодо створення комісії по вивченню питання 

КСС; про неправомірність угоди; про неправомірність перерахунку коштів на зарплату 
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працівникам КСС у структуру АМЕР; про відсутність погодження наглядової ради на 

заключення угоди; про неправові дії в.о.директора ВП Бурштинська ТЕС ДТЕК 

Д.А.Шмигаля; про рекомендаційний характер проекту рішення. 

І.Я.Дашевич – депутат міської ради, про голосування депутатів із честю. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, рекомендував АМЕР призупинити свій пил. 

Голосували про прийняття рішення № 01/43-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»          -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  4 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  01/43-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 

2. Про затвердження Угоди про співпрацю між  Бурштинською та Зеленодольською 

міськими радами та її підписання. (Проект № 896) 

ДОПОВІДАВ:  

Р.О.Джура – міський голова, яка ознайомила з проектом рішення та текстом Угоди.  

Голосували за прийняття рішення № 02/43-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»          -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  02/43-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 

3. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. (Проект № 932)   

ДОПОВІДАВ:  

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

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

розвитку: 

-  внести зміни в дохідну частину міського бюджету а саме: 

загального фонду 



 7 

  Код Назва податку                                                           Зміни (+,-) 

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати 

131 229,00 

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

фізичними особами за результатами річного декларування 

-14 517,00 

14021900 Пальне 975,00 

14031900 Пальне -97 572,00 

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

-20 115,00 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб   4 833,00 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб   -4 833,00 

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення документів, у тому числі за оформлення 

документів на спадщину і дарування   

0,70 

22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян 

України   

-0,70 

ВСЬОГО   0,00 

спеціального фонду 

 

  Код Назва податку                                                           Зміни (+,-) 

19010100 

Надходження від викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  -156 

19010200 

Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об`єкти  -7122 

19010300 

Надходження від розміщення відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення 

окремих видів відходів як вторинної сировини  

7278 

ВСЬОГО   0,00 

 

Голосували про прийняття проекту рішення 03/43 -17 за основу. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  21 
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    «проти»     -  0 

   «утрим.»   -  0 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 03/43-17 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення 03/43 -17. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  21 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     - 0 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення. 

Внести зміни в дохідну частину міського бюджету а саме: 

загального фонду 

  Код Назва податку                                                           Зміни (+,-) 

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати 

131 229,00 

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

фізичними особами за результатами річного декларування 

-14 517,00 

14021900 Пальне 975,00 

14031900 Пальне -97 572,00 

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

-20 115,00 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб   4 833,00 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб   -4 833,00 

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення документів, у тому числі за оформлення 

документів на спадщину і дарування   

0,70 

22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян 

України   

-0,70 

ВСЬОГО   0,00 

спеціального фонду 

 

  Код Назва податку                                                           Зміни (+,-) 
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19010100 

Надходження від викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  -156 

19010200 

Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об`єкти  -7122 

19010300 

Надходження від розміщення відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення 

окремих видів відходів як вторинної сировини  

7278 

ВСЬОГО   0,00 

 

Примітка. Депутат міської ради Т.Д.Попик присутній на пленарному засіданні. 

Голосували про прийняття рішення № 03/43-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення  03/43-17  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

4. Про виділення коштів. (Проект № 907)   

ДОПОВІДАВ:  

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

рішення та висновком до проекту рішення комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку про його погодження.  

Голосували про прийняття рішення № 04/43-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»          -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  04/43-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 

5. Про стан виконання концепції теплопостачання м.Бурштин. (Проект № 883) 

ДОПОВІДАВ:  
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           В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, який ознайомив з проектом 

рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань будівництва, архітектури 

та житлово – комунального господарства: 

          1. Пункт 3 викласти в редакції: «Рекомендувати комітету з управління впровадження 

проектів стратегії розвитку  м. Бурштин в термін до 01.02.2018 року вишукати кошти на 

проведення експертної оцінки теплових мереж для подальшого розгляду питання їх 

передачі». 

          2. Пункт 6 викласти в редакції: «Виконавчому комітету міської ради та ПАТ ДТЕК 

«ЗАХІДЕНЕРГО» в термін до 01.02.2018 надати пропозиції міській раді для розгляду 

питання щодо  переходу на прямі угоди із кінцевими споживачами теплової енергії ВП 

Бурштинська ТЕС ПАТ ДТЕК «ЗАХІДЕНЕРГО»». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про надання інформації щодо суми коштів 

необхідної для проведення експертної оцінки теплових мереж 

           В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, про неможливість надання точної 

інформації. 

Р.О.Джура – міський голова, про підтримку даного проекту та його необхідність 

для подальшої діяльності по виконанню концепції. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про необхідність проведення громадських 

слухань щодо впровадження концепції. 

Р.О.Джура – міський голова, про необхідність даного рішення; про ліцензії на 

теплопостачання ДТЕК та КП «Житловик». 

Примітка.На вимогу голови фракції ПП «Радикальна партія Олега Ляшка» 

Л.Р.Івасюк оголошено перерву. 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про пропозиції комісії з питань законності та 

етики: 

         1. До пункту 3: виключити слово «концесії». 

         2. Пункт 6 викласти в редакції: «Виконавчому комітету міської ради, тимчасовій 

депутатській комісії (Розпорядженням міського голови створити тимчасову депутатську 

комісію з представників постійних депутатських комісій ради за поданням кандидатур 

головами комісій) в термін до 01.04.2018 року завершити підготовчі роботи та надати 
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пропозиції міській раді для розгляду питання щодо варіантів передачі до 01.05.2018 

року  міських теплових мереж».  

         3. До пункту 6: доповнити «тимчасовій депутатській комісії». 

 

Примітка. Депутат міської ради В.В.Бублінський присутній на пленарному засіданні. 

Й.С.Копчинський – ветеран енергетики, про організацію роботи сесії; про 

святкування Дня народження Степана Бандери;про виваженість депутатського корпусу у 

прийнятті рішень; про не виконання компанією ДТЕК своїх зобов’язань з 2012 року; про 

не виплату комунальної оплати ветеранам Бурштинської ТЕС. 

Голосували про прийняття проекту рішення 05/43 -17 за основу. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  22 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»   -  1 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 05/43-17 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

Т.Д.Попик – депутат міської ради, про зняття пропозиції комісії до пункт 6: 

«Виконавчому комітету міської ради та ПАТ ДТЕК «ЗАХІДЕНЕРГО» в термін до 

01.02.2018 надати пропозиції міській раді для розгляду питання щодо  переходу на прямі 

угоди із кінцевими споживачами теплової енергії ВП Бурштинська ТЕС ПАТ ДТЕК 

«ЗАХІДЕНЕРГО»». 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – депутат міської ради, про узагальнені пропозиції: 

           1. До пункту 3: виключити слово «концесії». 

           2. Пункт 6 викласти в редакції: «Виконавчому комітету міської ради, тимчасовій 

депутатській комісії (Розпорядженням міського голови створити тимчасову депутатську 

комісію з представників постійних депутатських комісій ради за поданням кандидатур 

головами комісій) в термін до 01.04.2018 року завершити підготовчі роботи та надати 

пропозиції міській раді для розгляду питання щодо варіантів передачі до 01.05.2018 року  

міських теплових мереж».  

           3. До пункту 6: доповнити «тимчасовій депутатській комісії». 

 

Голосували про зміни до проекту рішення 05/43 -17. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  22 
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    «проти»      -  0 

                                                           «утрим.»     - 0 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до проекту рішення. 

            1. До пункту 3: виключити слово «концесії». 

            2. Пункт 6 викласти в редакції: «Виконавчому комітету міської ради, тимчасовій 

депутатській комісії (Розпорядженням міського голови створити тимчасову депутатську 

комісію з представників постійних депутатських комісій ради за поданням кандидатур 

головами комісій) в термін до 01.04.2018 року завершити підготовчі роботи та надати 

пропозиції міській раді для розгляду питання щодо варіантів передачі до 01.05.2018 року  

міських теплових мереж».  

            3. До пункту 6: доповнити «тимчасовій депутатській комісії». 

 

Голосували про прийняття рішення № 05/43-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»          -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  05/43-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 

6. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2018 рік. (Проект № 894) 

ДОПОВІДАВ:  

М.С.Назар - начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила з 

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

економічного розвитку про його погодження.  

Голосували про прийняття рішення № 06/43-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»          -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  06/43-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 
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7. Про внесення змін до рішення міської ради від 29 листопада 2016 року № 04/20-16 

«Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг за кошти місцевого 

бюджету».(Проект № 908)  

ДОПОВІДАВ:  

М.С.Назар - начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила з 

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

економічного розвитку: 

Розпочати процедуру Прозоро, у випадку відсутності учасників без процедури 

згідно проекту рішення, в січні 2018 року. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, з інформацією щодо оголошених процедур 

закупівель станом на 27.12.2017 ( додається).  

Голосували про прийняття проекту рішення 07/43 -17 за основу. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

      «за»            -  23 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»   -  0 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 07/43-17 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про підтримку проекту рішення без змін. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про підтримку проекту рішення за основу. 

Голосували про пропозицію комісії  з питань бюджету 

 та економічного розвитку до проекту 07/43 -17: 

Розпочати процедуру Прозоро, у випадку відсутності учасників без процедури 

згідно проекту рішення, в січні 2018 року.  

 (Результати поіменного голосування додаються): 

   «за»            -  2 

   «проти»     -   6 

   «утрим.»   -   15 

Пропозиція депутатами відхилена, оскільки не отримала необхідної більшості 

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

голова. 
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Голосували про прийняття рішення № 07/43-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                        «за»          -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  1 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  07/43-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

на баланс КП «Житловик».(Проект № 925) 

ДОПОВІДАВ:  

           В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, який ознайомив з проектом 

рішення та та висновком до проекту рішення комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку про його погодження.  

Голосували про прийняття рішення № 08/43-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»          -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  08/43-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 

9. Про затвердження рішення виконкому № 278 від 19.12.2017 р. «Про виведення із 

членів особистого селянського господарства» (Проект №934) 

ДОПОВІДАВ:  

С.О.Видай – керуюча справами виконавчого комітету, яка ознайомила з проектом 

рішення та висновками до проекту рішення комісій з питань бюджету та економічного 

розвитку,  земельної та з питань екології про його погодження.  

Голосували про прийняття рішення № 09/43-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»          -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  09/43-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ: 
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10. Про внесення змін в «План природоохоронних заходів змісцевого фонду з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2017 рік».  

(Проект № 897) 

ДОПОВІДАВ:  

 В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з 

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

економічного розвитку: 

Доповнити п. 16  Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану річок «аварійні роботи по відновленню водотоку струмка 

Рудка під містком на перехресті вулиці Сагайдачного - Надрудкою». 

                                Голосували про прийняття проекту рішення 10/43 -17 за основу. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  23 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    - 0 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 10/43-17 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення 10/43 -17. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

     «за»            -  23 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

 

ВИРІШИЛИ:  

Доповнити п. 16  Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану річок «аварійні роботи по відновленню водотоку струмка 

Рудка під містком на перехресті вулиці Сагайдачного - Надрудкою». 

Голосували про прийняття рішення № 10/43-17 в цілому. 

(Результати поіменного голосування додаються): 

                                                         «за»          -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  10/43-17  в цілому (рішення  додається). 

СЛУХАЛИ:  

11. Відповіді на депутатські запити. (Не було). 

СЛУХАЛИ: 

12. Депутатські запити.  

ДОПОВІДАВ:  

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про депутатський запит щодо організації 

безпеки дорожнього руху на трасі Івано- Франківськ – Львів ( додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – депутат міської ради, пропозицією оформити депутатське звернення 

від депутатського корпусу до інстанцій, які можуть посприяти у вирішенні цього питання. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про необхідність запиту до поліції  щодо 

надання інформації по ДТП, які сталися у місті за  останній рік; про звернення до служби 

автомобільних доріг; про спеціальну комісію щодо вивчення безпеки дорожнього руху на 

трасі Н – 09 в місті. 

Р.О.Джура – міський голова, про початок роботи комісії по вивченню безпеки 

дорожнього руху на трасі Н – 09 в місті 03.01.2018. 

СЛУХАЛИ: 

13.Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

М.Г.Тимошик – депутат міської ради, з пропозицією звернутися до дирекції ВП 

Бурштинська ТЕС ДТЕК  щодо недопустимості використання написів російською мовою 

у службовому транспорті підприємства. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про намір звернутися до прокуратури по 

питанню проведення перевірки кошторису  та акту виконаних робіт по ремонту дороги Н-

09 в межах міста. 

 

 

           Міський голова                                                               Роксолана Джура 

 


