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 Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

сорок п’ятої  позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

 

Від  06 лютого 2018 року м. Бурштин 

Початок: 10: 30 

Закінчення: 11:30 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       18 депутати міської ради (список додається). 

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

Відсутні на сесії: 8 депутатів міської ради (В.Є.Василик, І.Я.Дашевич, І.З.Карвацький, 

А.С.Крижалка, Л.І.Петровська, Т.Д.Попик, В.Л.Рик, М.В.Шкарпович). 

СЛУХАЛИ: Про зміни в склад лічильної комісії на 45 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

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

лічильної комісії: 

1.І.Р.Харів – депутат міської ради. 

2.А.І.Федорняк – депутат міської ради. 

Голосували про зміни в  склад лічильної комісії на 45 сесію. 

     «за»            -  18 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

ВИРІШИЛИ: ввести в склад лічильної комісії на 45 сесію депутатів міської ради 

І.Р.Харіва, А.І.Федорняк. 

СЛУХАЛИ:  

           Про порядок денний сорок п’ятої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

п’ятої  сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 
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1. Про повторний розгляд рішення Бурштинської міської ради VІІ скликання від  

26.01.2018  № 25/44-18 від 26.01.2018 «Про внесення змін в рішення міської ради 

від 27.10.2016 № 12/19-16 «Про виділення земельних ділянок із земель запасу 

міської ради для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) ( гр. Драган А.О.)»» (за проектом № 912 від 

21.12.2017) . 

   Доповідач: Р. О. Джура - міський голова 

 

2. Депутатські запити. 

3. Різне.  

ВИСТУПИЛИ: 

О.Т.Драбчук – депутат міської ради, який запропонував внести до порядку денного 

проект № 998 «Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від 26.01.2018  

№48/44-18 «Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від 27.10.2017 

№19/37-17 «Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, вул. Нова,25-а та розстрочку 

платежу при купівлі земельної ділянки»» ( Проект№ 998) (Доповідач: В.М.Копаниця – 

начальник земельно-екологічного відділу), який був розглянутий на засіданні комісії 

земельної та з питань екології. 

 

Голосували про порядок денний 45 сесії за основу. 

  «за»            -  18 

      «проти»      -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: порядок денний 45 сесії прийняти за основу. 

        Голосували про внесення пунктом 2 до порядку денного проекту 

рішення № 998 «Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від 26.01.2018  

№48/44-18 «Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від 27.10.2017 

№19/37-17 «Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, вул. Нова,25-а та розстрочку 

платежу при купівлі земельної ділянки»»  

                                                           «за»           -  18 

    «проти»    -   0 

                                                           «утрим.»   -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести пунктом 2 до порядку денного проект рішення  № 998 . 

Голосували про порядок денний 45 сесії в цілому. 
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                                                       «за»           -  19 

                                                               «проти»      -  0 

                                                         «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: 

    Затвердити порядок денний сорок п’ятої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання: 

1. Про повторний розгляд рішення Бурштинської міської ради VІІ скликання від  

26.01.2018  № 25/44-18 від 26.01.2018 «Про внесення змін в рішення міської ради 

від 27.10.2016 № 12/19-16 «Про виділення земельних ділянок із земель запасу 

міської ради для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) ( гр. Драган А.О.)»» (за проектом № 912 від 

21.12.2017) . 

  Доповідач:Р.О. Джура- міський голова 

 

2. Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від 26.01.2018  №48/44-18 

«Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від 27.10.2017 №19/37-17 

«Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, вул. Нова,25-а та розстрочку  

     платежу при купівлі земельної ділянки». ( Проект№ 998) 

 

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

 

3. Депутатські запити. 

4. Різне.  

СЛУХАЛИ: 

1. Про повторний розгляд рішення Бурштинської міської ради VІІ скликання від  

26.01.2018  № 25/44-18 від 26.01.2018 «Про внесення змін в рішення міської ради 

від 27.10.2016 № 12/19-16 «Про виділення земельних ділянок із земель запасу 

міської ради для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) ( гр. Драган А.О.)»» (за проектом № 912 від 

21.12.2017) . 

ДОПОВІДАВ:  

Р.О.Джура – міський голова, про доповідну записку від 29.01.2018 №1 начальника 

юридичного відділу, про роботу ради згідно чинного законодавства.  

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про розгляд проекту № 912 першим 

заступником міського голови В.Р.Гуликом, головним спеціалістом юридичного відділу 

А.П.Пергельським та зроблені ними зауваження; про рекомендацію комісії земельної та з 

питань екології; про неточності у доповідній записці щодо місця прибуття А.О.Драгана. 

Вказав на те, що А.О.Драган не був членом сім’ї Хованець ; дав визначення члена сім’ї 
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згідно Господарського кодексу України; про процедуру прописану у Положенні по 

наслідуванні черговості.  

Л.І.Горват – депутат міської ради, про те, що у Положенні прописано про 

черговість одержання земельної ділянки, а дана  земельна ділянка виділена, тому рішення 

міської ради правильне.  

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про те, що земельна ділянка не була 

належним чином оформлена. 

 І.О.Дулик  – депутат міської ради, закликав подолати вето; гр.Хованець Г.І. 

перебувала у черзі на одержання земельної ділянки з 1992 року, останнім часом важко 

хворіла тому не мала змоги оформити документи на земельну ділянку; вказав на 

прециденти по виділенню земельних ділянок не мешканцям міста. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про те, що черговість передбачена Положенням і 

дане рішення не порушує Положення. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про маніпулювання Положенням  

начальником юридичного відділу; закликала підтримати рішення. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, з пропозицією створити депутатську комісію 

для вивчення питання виділених земельних ділянок на території міста; підтримати 

подолання вета. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, ознайомив із заявою Драгана О.С.(заява 

додається). 

О.С.Драган – представник Драгана А.О. (довіреність НМО 145459 додається) 

(виступ додається).  

ВИСТУПИЛИ: 

  Голосували про відхилення зауважень міського голови та підтвердження  рішення 

міської ради від  26.01.2018  № 25/44-18 від 26.01.2018 «Про внесення змін в 

рішення міської ради від 27.10.2016 № 12/19-16 «Про виділення земельних ділянок 

із земель запасу міської ради для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) ( гр. Драган А.О.)»». 

                                                        «за»          -  18 
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                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: відхилити зауваження міського голови та підтвердити рішення від  

26.01.2018  № 25/44-18 від 26.01.2018 «Про внесення змін в рішення міської ради від 

27.10.2016 № 12/19-16 «Про виділення земельних ділянок із земель запасу міської ради 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) ( гр. Драган А.О.)»». 

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від 26.01.2018  №48/44-18 

«Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від 27.10.2017 №19/37-17 

«Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, вул. Нова,25-а та розстрочку  

     платежу при купівлі земельної ділянки». ( Проект№ 998) 

ДОПОВІДАВ:  

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

пунктом 3 Постанови КМУ від 22.04.2009 № 381 , проектом рішення, рекомендацією до 

проекту рішення комісії земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

Голосували за прийняття рішення № 01/45-18 в цілому. 

                                                        «за»          -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 

3. Депутатські запити. (Не було).  

СЛУХАЛИ: 

4. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, про  результати відрядження у м.Київ та бачення 

розвитку освіти міста; про нераціональний розподіл коштів обласною радою; про мале 

фінансування ТРК «РАІ» для висвітлення питань міста. 
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А.І.Русиняк – генеральний директор ТРК «РАІ», про підтримку місцевих 

підприємців; про фінансову підтримку ТРК «РАІ».  

І.О.Дулик – депутат міської ради, про платіжки на оплату за спожитий газ. 

 

 

          

Міський голова                                                               Роксолана Джура 

 


