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     Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

сорок шостої сесії міської ради сьомого скликання 

Від  23 лютого 2018 року м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 15:50 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       21 депутат  міської ради (список додається). 

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

Відсутні на сесії: 5 депутатів міської ради (І.Я.Дашевич, Р.В.Дидик, А.С.Крижалка, 

Т.М.Сенчина, М.В.Шкарпович). 

СЛУХАЛИ:  

           Про порядок денний сорок шостої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

Орієнтовний  порядок  денний  46 сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання 

1. Про затвердження нової редакції регламенту Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. (Проект №982) 

Доповідач: В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

2. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік.(Проект №974) 

Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 

3. Про план заходів щодо оптимізації видатків на 2018 рік в бюджетних установах міста. 

(Проект №984)  

Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови  

4. Про внесення змін у Статут  КО «Бурштинська центральна міська лікарня». (Проект 

№951) 

Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови 

5. Про роботу фінансового відділу Бурштинської міської ради за 2017 рік. (Проект №967) 

Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 

6. Про виділення коштів Шкарповичу М.В., Кічурі З.Т. з депутатського фонду.                     

(Проект №970) 
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7. Про виділення коштів Шкарповичу М.В. (Проект №955) 

8. Про виділення коштів Гуралю І.О. (Проект №995) 

Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 

9. Про Програму надання шефської допомоги Чернівецькому прикордонному загону 

Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. (Проект 

№968) 

Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови 

10. Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки м. Бурштин та с. Вигівка 

на 2018-2020 роки (Проект №969) 

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

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

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016  №03/20-16. (Проект №953) 

12. Про виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка за 2017 рік. (Проект №990) 

13. Про Програму соціально-економічногота культурного розвитку м.Бурштинта с.Вигівка 

на 2018 рік. (Проект №954) 

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

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

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

(Проект №989) 

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

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2018 рік».      

(Проект №975) 

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

16. Про роботу комісії земельної та з питань екології за 2017 рік.(Проект №889) 

Доповідач: І.З.Карвацький – голова комісії 

17. Про роботу комісії з питань законності та етики за 2017 рік. (Проект №890) 

 Доповідач: Л.І.Горват – голова комісії 

18. Про роботу комісії з питань бюджету та економічного розвитку за 2017рік. (Проект 

№891)  

Доповідач: В.Л.Рик – голова комісії 

19. Про роботу комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства за 2017 рік. (Проект №892) 

Доповідач: Т.Д.Попик– голова комісії 

20. Про роботу комісії з питань гуманітарної політики за 2017 рік.(Проект №893) 
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Доповідач: І.М.Мазур – голова комісії 

21. Про введення в штат  структури штатного розпису відділу соціального захисту 

населення Бурштинської міської ради посади головного спеціаліста – з виконанням 

обов’язків архіваріуса. (Проект №950) 

22. Про внесення змін до рішення міської радивід 20.12.2017  № 06/42-17 «Програма 

соціальної підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій 

громадського протесту в період з 21 листопада 2013 рокупо 21 лютого 2014 року, 

військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, учасників бойових дій, 

осіб які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися 

для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших 

громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в Антитерористичній операції в 

районах її проведення на 2018-2020 роки».(Проект №973) 

23. Про роботу відділу соціального захисту населення Бурштинської  міської ради за 2017 

рік. (Проект №956) 

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

24. Про надання згоди на списання основних засобів з балансу Бурштинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2. (Проект №952) 

Доповідач: Т.М.Процик – головний бухгалтер відділу освіти і науки 

25. Про внесення зміни до Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками  

та грошовими винагородами до Грамот Бурштинської міської ради та виконавчого  

комітету на 2017-2019 роки. (Проект №981) 

26. Про виконання програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками та 

грошовими винагородами до Грамот Бурштинської міської ради та виконавчого 

комітету на 2017 – 2019 роки.(Проект №983) 

Доповідач: І.І.Якимів – завідувач сектору кадрової роботи 

27. Про роботу відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради 

за 2017 рік.(Проект №985)  

Доповідач: Ю.С.Степась – начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків   

28. Про виконання міської цільової соціальної програми «Оздоровлення і відпочинку дітей 

та учнівської  молодів м. Бурштин та с. Вигівка на 2017 рік». (Проект №986) 

29. Про виконання міської цільової соціальної програми «Молодь Бурштина на 2017 – 2020 

роки» за 2017 рік.(Проект №987) 

30. Про виконання міської цільової соціальної «Програми розвитку фізичної культури і 

спорту в м. Бурштин та с. Вигівка на 2017 рік».(Проект №988) 

Доповідач: М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту 
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31. Звіт про виконання міської цільової «Програми соціального захисту і підтримки дітей-

сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, захисту їх  житлових прав,    

попередження   дитячої бездоглядності  та   безпритульності   на  2016-2020 рр.» у 2017 

році.  (Проект №991) 

Доповідач: С.О.Козар – начальник служби у справах дітей 

Земельні питання 

32. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки (ФГ 

Марусячин О.С.). (Проект №957)  

33. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівельі 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність.(гр.Матейко В.І.).   (Проект 

№958) 

34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуальногогаража з передачею у приватну власність                                   

(гр. Кізан Я.П. ).( Проект №959) 

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (гр. Галамага 

Л.Ю.). (Проект №960)  

36. Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  для будівництва індивідуальних гаражів, з передачею у власні                                    

(гр.гр. Баранович М.В.,Тарасюк Ю.В.).(Проект №961) 

37. Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Месеренко В.М.).  (Проект №962) 

38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

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

(гр. Сосонка І.В.).(Проект №963) 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність із земель запасу міської 

ради (гр.гр. Романчук І.Б., Дмитришин Б.І., Тутка Л.М.). (Проект №964) 

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
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будівництва індивідуального гаражаз передачею у власність. (гр. Войтенко О.Г.).                 

(Проект №965) 

41. Про внесення в список черговості на виділення земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів ( гр. Жовнірега М.І.).(Проект №966) 

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

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

будівництва індивідуального гаражаз передачею у власність (гр. Нетецький 

А.М.).(Проект №971) 

43. Про внесення в список черговості на виділення земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних гаражів( гр.гр. Ковалишин П.Р, Гащак Ю.Я.).(Проект №972) 

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

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

будівництва індивідуального гаражаз передачею у власність (гр.Русиняк В.І.).                    

(Проект №976) 

45. 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 ( гр. Задорожний М.В.).(Проект №977) 

46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власністьіз земель запасу міської 

ради (гр. Назара І.С.).(Проект №978) 

47. 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 (гр.Левицької Я.С.).               

(Проект №979) 

48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власністьіз земель запасу міської 

ради (гр. Смаль В.І.).(Проект №992) 

49. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 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 (гр. Мосейчук В.С.). (Проект №993) 

50. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки                  

(п/пСенчина Я.Й.). (Проект №994) 



 6 

51. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок ТзОВ «Галичанка». (Проект №947) 

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

52. Відповіді на депутатські запити. 

53. Депутатські запити. 

54. Різне. 

 

 

Голосували про прийняття проекту порядку  денного 46 сесії за основу. 

         «за»            -  17 

«проти»     -  0 

  «утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

ВИРІШИЛИ: проект  порядку  денного 46 сесії прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Р.О.Джура - міський голова, яка запропонувала внести до  порядку денного зміни: 

            

- Зняти з обговорення: 

 

   пункт 3 «Про план заходів щодо оптимізації видатків на 2018 рік в бюджетних 

установах міста» (Проект №984) та направити на доопрацювання на підставі пропозиції 

погоджувальної ради;  

пункт 21 «Про введення в штат  структури штатного розпису відділу соціального 

захисту населення Бурштинської міської ради посади головного спеціаліста – з виконанням 

обов’язків архіваріуса» (Проект №950) на підставі службової записки начальника відділу 

соціального захисту населення С.Б.Коцур (службова записка додається); 

 

пункт 27 «Про роботу відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської 

міської ради за 2017 рік» (Проект №985) з причини тимчасової відсутності доповідача через 

хворобу; 

пункт 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                            
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(гр.Русиняк В.І.)» (Проект №976) на підставі службової записки начальника земельно-

екологічного відділу В.М.Копаниці (службова записка додається). 

 

Голосували про внесення зміни до  порядку денного 46 сесії. 

  Зняти з обговорення: 

 

   пункт 3 «Про план заходів щодо оптимізації видатків на 2018 рік в бюджетних 

установах міста» (Проект №984) та направити на доопрацювання;  

пункт 21 «Про введення в штат  структури штатного розпису відділу соціального 

захисту населення Бурштинської міської ради посади головного спеціаліста – з виконанням 

обов’язків архіваріуса» (Проект №950); 

пункт 27 «Про роботу відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської 

міської ради за 2017 рік» (Проект №985); 

пункт 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                            

(гр.Русиняк В.І.)» (Проект №976). 

                                                                             

                                                                            «за»             -   18 

    «проти»      -    0 

    «утрим.»     -    0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести до  порядку денного зміни. 

Голосували про порядок денний 46 сесії в цілому. 

  «за»            -  18 

      «проти»      -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  

    Затвердити порядок денний сорок  шостої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання: 
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1. Про затвердження нової редакції регламенту Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. (Проект №982) 

Доповідач: В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

2. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект №974) 

Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 

3. Про внесення змін у Статут  КО «Бурштинська центральна міська лікарня». (Проект 

№951) 

Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови 

4. Про роботу фінансового відділу Бурштинської міської ради за 2017 рік. (Проект №967) 

Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 

5. Про виділення коштів Шкарповичу М.В., Кічурі З.Т. з депутатського фонду.                     

(Проект №970) 

6. Про виділення коштів Шкарповичу М.В. (Проект №955) 

7. Про виділення коштів Гуралю І.О.(Проект №995) 

Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу 

8. Про Програму надання шефської допомоги Чернівецькому прикордонному загону 

Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. (Проект 

№968) 

Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови 

9. Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки м. Бурштин та с. Вигівка 

на 2018-2020 роки. (Проект №969) 

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

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

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016  №03/20-16. (Проект №953) 

11. Про виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка за 2017 рік. (Проект №990) 

12. Про Програму соціально-економічногота культурного розвитку м.Бурштинта с.Вигівка 

на 2018 рік. (Проект №954) 

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

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

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

(Проект №989) 

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

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2018 рік».      

(Проект №975) 
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Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу  

15. Про роботу комісії земельної та з питань екології за 2017 рік.(Проект №889) 

Доповідач: І.З.Карвацький – голова комісії 

16. Про роботу комісії з питань законності та етики за 2017 рік. (Проект №890) 

Доповідач: Л.І.Горват – голова комісії 

17. Про роботу комісії з питань бюджету та економічного розвитку за 2017рік.(Проект 

№891)  

Доповідач: В.Л.Рик – голова комісії 

18. Про роботу комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства за 2017 рік.(Проект №892) 

Доповідач: Т.Д.Попик– голова комісії 

19. Про роботу комісії з питань гуманітарної політики за 2017 рік. (Проект №893) 

Доповідач: І.М.Мазур – голова комісії 

20. Про внесення змін до рішення міської радивід 20.12.2017  № 06/42-17 «Програма 

соціальної підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій 

громадського протесту в період з 21 листопада 2013 рокупо 21 лютого 2014 року, 

військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, учасників бойових дій, 

осіб які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися 

для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших 

громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в Антитерористичній операції в 

районах її проведення на 2018-2020 роки».(Проект №973) 

21. Про роботу відділу соціального захисту населення Бурштинської  міської ради за 2017 

рік. (Проект №956) 

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

22. Про надання згоди на списання основних засобів з балансу Бурштинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2. (Проект №952) 

Доповідач: Т.М.Процик – головний бухгалтер відділу освіти і науки 

23. Про внесення зміни до Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками  

та грошовими винагородами до Грамот Бурштинської міської ради та виконавчого  

комітету на 2017-2019 роки. (Проект №981) 

24. Про виконання програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками та 

грошовими винагородами до Грамот Бурштинської міської ради та виконавчого 

комітету на 2017 – 2019 роки.(Проект №983) 

Доповідач: І.І.Якимів – завідувач сектору кадрової роботи 
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25. Про виконання міської цільової соціальної програми «Оздоровлення і відпочинку 

дітей та учнівської  молодів м. Бурштин та с. Вигівка на 2017 рік». (Проект №986) 

26. Про виконання міської цільової соціальної програми «Молодь Бурштина на 2017 – 2020 

роки» за 2017 рік.(Проект №987) 

27. Про виконання міської цільової соціальної «Програми розвитку фізичної культури і 

спорту в м. Бурштин та с. Вигівка на 2017 рік».(Проект №988) 

Доповідач: М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту 

28. Звіт про виконання міської цільової «Програми соціального захисту і підтримки дітей-

сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, захисту їх  житлових прав,    

попередження   дитячої бездоглядності  та   безпритульності   на  2016-2020 рр.» у 2017 

році.  (Проект №991) 

Доповідач: С.О.Козар – начальник служби у справах дітей 

Земельні питання 

29. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки (ФГ 

Марусячин О.С.). (Проект №957)  

30. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівельі 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність.(гр.Матейко В.І.).   (Проект 

№958) 

31. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуальногогаража з передачею у приватну власність                                   

(гр. Кізан Я.П. ).( Проект №959) 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність                             

(гр. Галамага Л.Ю.). (Проект №960)  

33. Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  для будівництва індивідуальних гаражів, з передачею у власні                                    

(гр.гр. Баранович М.В.,Тарасюк Ю.В.). (Проект №961) 

34. Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Месеренко В.М. ).  (Проект №962) 

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 
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(присадибнаділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради 

(гр. Сосонка І.В.). (Проект №963) 

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність із земель запасу міської 

ради (гр.гр. Романчук І.Б., Дмитришин Б.І., Тутка Л.М.). (Проект №964) 

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

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

будівництва індивідуального гаражаз передачею у власність. (гр. Войтенко О.Г.).                 

(Проект №965) 

38. Про внесення в список черговості на виділення земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів (гр. Жовнірега М.І.).  (Проект №966) 

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

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

будівництва індивідуального гаражаз передачею у власність (гр. Нетецький А.М.). 

(Проект №971) 

40. Про внесення в список черговості на виділення земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних гаражів (гр.гр. Ковалишин П.Р, Гащак Ю.Я.). (Проект №972) 

41. 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 (гр. Задорожний М.В.). (Проект №977) 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власністьіз земель запасу міської 

ради (гр. Назара І.С.). (Проект №978) 

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 (гр.Левицької Я.С.).               

(Проект №979) 

44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власністьіз земель запасу міської 

ради (гр. Смаль В.І.). (Проект №992) 

45. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 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 (гр. Мосейчук В.С.). (Проект №993) 
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46. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки                  

(п/пСенчина Я.Й.).(Проект №994) 

47. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок ТзОВ «Галичанка». (Проект №947) 

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

48. Відповіді на депутатські запити. 

49. Депутатські запити. 

50. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про затвердження нової редакції регламенту Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. (Проект №982) 

ДОПОВІДАВ:   

           В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, який ознайомив з новою редакцією 

регламенту Бурштинської міської ради, проектом рішення, рекомендаціями  та  висновками 

до проекту рішення постійних депутатських комісій: 

п.2 ст.4, слово «забезпечення» замінити «організація»; 

п.1 ст.12, доповнити «або надсилають на електронні скриньки депутатів»; 

п.9 ст.29, доповнити «до реєстрації проект рішення візується»; «- секретар ради» перемістити 

у кінець списку; 

п.6 ст. 32, видалити повністю (передбачити в окремому розділі); 

п.4 ст.34, після слова «рішень» вставити «надсилаються на електронні скриньки», дальше по 

тексту, а також доповнити текстом  «Роздруковані матеріали надавати на письмову вимогу 

депутата »; 

п.9 ст.74, третій абзац після слів «бути» вставити «надсилаються на електронні скриньки», 

дальше по тексту, а також доповнити текстом «Роздрукований проект бюджету надавати на 

письмову вимогу депутата»; 

Доповнити окремий розділ ХІV 

          Оприлюднення рішень міської ради нормативно-правового, індивідуально-

правового характеру 

          Рішення міської ради нормативного характеру та регуляторні акти можуть офіційно 

оприлюднюватися в  друкованому засобі масової інформації, затвердженому відповідним 

рішенням міської ради, але обов’язково опубліковуються на офіційному веб-сайті 
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Бурштиської міської ради в мережі Інтернет не пізніше п’яти робочих днів з дня 

затвердження документу. 

          Рішення міської ради індивідуально-правового характеру опубліковуються  на 

офіційному веб-сайті Бурштиської міської ради в мережі Інтернет не пізніше п’яти робочих 

днів з дня затвердження документу про, що офіційно повідомити заявника у вказаний термін.  

Голосували про прийняття проекту рішення 01/46 -18 за основу. 

  «за»            -  19 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 01/46-18 прийняти за основу. 

Голосували за зміни до проекту рішення 01/46 -18. 

 «за»             -  19 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

п.2 ст.4, слово «забезпечення» замінити «організація»; 

п.1 ст.12, доповнити «або надсилають на електронні скриньки депутатів»; 

п.9 ст.29, доповнити «до реєстрації проект рішення візується»; «- секретар ради» перемістити 

у кінець списку; 

п.6 ст. 32, видалити повністю (передбачити в окремому розділі); 

п.4 ст.34, після слова «рішень» вставити «надсилаються на електронні скриньки», дальше по 

тексту, а також доповнити текстом  «Роздруковані матеріали надавати на письмову вимогу 

депутата »; 

п.9 ст.74, третій абзац після слів «бути» вставити «надсилаються на електронні 

скриньки»,дальше по тексту, а також доповнити текстом «Роздрукований проект бюджету 

надавати на письмову вимогу депутата»; 

Доповнити окремий розділ ХІV 

Оприлюднення рішень міської ради нормативно-правового, індивідуально-правового 

характеру 
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Рішення міської ради нормативного характеру та регуляторні акти можуть офіційно 

оприлюднюватися в  друкованому засобі масової інформації, затвердженому відповідним 

рішенням міської ради, але обов’язково опубліковуються на офіційному веб-сайті 

Бурштиської міської ради в мережі Інтернет не пізніше п’яти робочих днів з дня 

затвердження документу. 

Рішення міської ради індивідуально-правового характеру опубліковуються  на 

офіційному веб-сайті Бурштиської міської ради в мережі Інтернет не пізніше п’яти робочих 

днів з дня затвердження документу про, що офіційно повідомити заявника у вказаний термін.  

Голосували про прийняття рішення № 01/46-18 в цілому. 

                                                        «за»          -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  01/46-18  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік.(Проект №974) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

1.Врахувати у складі доходів Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу в сумі 10000,0 грн. та спрямувати 

КВК 08 «Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради» 

КФК 0813021 «Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню » + 2500,00  грн. 

КФК 0813022 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» + 7500,00 грн. 
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2. З метою приведення у відповідність до класифікації видатків згідно наказу  Міністерства 

фінансів України № 793 від 20.09.2017. внести наступні зміни: 

КФК 0811060  «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, сім`ях патронатного вихователя»  -165300,00 грн. 

КФК 0813230 «Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт  та дітей, позбавлених 

батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімꞌях, 

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»  + 165300,00грн. 

3.Внести зміни в рішення міської ради від 20 грудня 2017 року №02/42-17  в додатку №5: 

-Код 3230 «Інші заклади та заходи» замінити на код 3242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення» 

-код 2150 «Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров`я» замінити на код 2152 

«Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я» 

-код 1160 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти» замінити на код 1162 «Інші 

програми та заходи у сфері освіти» 

-код 3161 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» замінити 

на код 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні 

до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» 

-код 3170 «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 «замінити на код 3180 «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» 

-код 3182 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, 

діяльність яких має соціальну спрямованість» замінити на код 3192 «Надання фінансової 
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підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має 

соціальну спрямованість» 

-код 4080 «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва» замінити на код 4082 «Інші 

заходи в галузі культури і мистецтва» 

-Програма містобудівного кадастру та створення служби містобудівного кадастру на 

території Бурштинської міської ради на 2015-2019 роки замінити на «Програму розроблення 

(оновлення) містобудівної документації територій м.Бурштин та с.Вигівка» 

4.Внести зміни в рішення міської ради від 26 січня 2018 року №01/44-17 «Про внесення змін 

до міського бюджету на 2018 рік»: 

4.1.Слова «Придбання крісел до актового залу для Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 -100000,0 

грн.» замінити словами «Придбання текстилю (портьєр, тюлів, ламбрекенів, карнизів) в т.ч. 

кравецькі послуги для Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст..№1 -100000,0 грн. 

4.2.Слова «капітальний ремонт доріг» доповнити словом «співфінансування». 

5. Відповідно до листів розпорядників коштів внести наступні зміни до міського бюджету на 

2018 рік: 

Міська рада 

5.1. Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 38800,0 грн. 

КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»+38800,0 грн. 

5.2. Зменшити призначення за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів»-20000,0 грн. та відповідно збільшити за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та 

розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету»+20000,0 грн. 

5.3.Зменшити призначення по співфінансуванню проектів стратегії з ДТЕК   за 

КПКВКМБ0116030«Організація благоустрою населених пунктів» в сумі 50000,0 грн. та 

спрямувати для розробки проектно-кошторисної документації по реконструкції приміщення 

по вул.Січових стрільців, 15  за КПКВКМБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо 

соціально-економічного розвитку територій»в сумі 50000,0 грн. 

Запропонувала : 
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1. Пункт 4.2 викласти в редакції «Слова «капітальний ремонт доріг-381000,0грн.» 

викласти в такій редакції : «капітальний ремонт доріг (співфінансування) в т.ч. 

вул.Енергетиків, провулок вулиць С.Бандери-Петлюри-Грушевського, автодорога Т09-10 

Бурштин-Калуш-381000,0грн.»» . 

2.Доповнити пунктом 4.3. « Слова«Поточний ремонт доріг-100000,0грн.» викласти в 

такій редакції «Поточний ремонт дороги по вул..О.Басараб-100000,0грн.»». 

3.Доповнити пунктом «В межах бюджетних асигнувань встановити надбавку за 

престижність педагогічним працівникам , а саме: 

-працівникам ЗНЗ-5% від посадового окладу; 

-працівникам ДНЗ-10% від посадового окладу до 31.08.2018року; 

-працівникам музичної школи-5% від посадового окладу; 

-працівникам МНВК-10% від посадового окладу; 

-працівникам методичного кабінету-10% від посадового окладу. 

Керівникам закладів встановити надбавку за складність: 

-керівникам ЗНЗ-30% від посадового окладу; 

-керівникам ДНЗ та МНВК-25% від посадового окладу». 

ВИСТУПИЛИ: 

М.Г.Тимошик – депутат міської ради, про виділення 100 тис.грн на ремонт 

щебеневого покриття доріг у приватному секторі. 

О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, про направлення 100 тис.грн на 

ремонт дороги по вул.О.Басараб; про розгляд звернення депутата після І кварталу. 

 І.М.Мазур – депутат міської ради, про надання роз’яснення стосовно надбавки за 

престижність . 

О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, надала роз’яснення стосовно 

надбавки за престижність . 

Р.О.Джура – міський голова, про мотивацію втановлення надбавки. 

В.Л.Рик  – депутат міської ради, про проект №984 та його розгляд на наступній сесії, 

оскільки керівники бюджетних установ не надали повної інформації стосовно заходів по 

економії коштів. 

Р.О.Джура – міський голова, про пропозиції директорів шкіл щодо заходів по економії 

коштів. 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про забезпечення коштами на функціонування 

виконавчого апарату . 
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  О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, про забезпечення виконавчого 

апарату. 

Р.О.Джура – міський голова, про перспективу забезпечення виконавчого апарату. 

І.М.Мазур – депутат міської ради, про уточнення ділянки дороги по вул.О.Басараб. 

Голосували про прийняття проекту рішення 02/46 -18 за основу. 

  «за»            -  20 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 02/46-18 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення 01/44 -18. 

«за»            -  21 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

1.Врахувати у складі доходів Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу в сумі 10000,0 грн.та спрямувати 

КВК 08 «Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради» 

КФК 0813021 «Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню » + 2500,00  грн. 

КФК 0813022 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» + 7500,00 грн. 

2. З метою приведення у відповідність до класифікації видатків зг наказу  Міністерства 

фінансів України № 793 від 20.09.2017. внести наступні зміни: 
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КФК 0811060  «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, сім`ях патронатного вихователя»  -165300,00 грн. 

КФК 0813230 «Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт  та дітей, позбавлених 

батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімꞌях, 

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»  + 165300,00 грн. 

3.Внести зміни в рішення міської ради від 20 грудня 2017 року №02/42-17  в додатку №5: 

-Код 3230 «Інші заклади та заходи» замінити на код 3242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення» 

-код 2150 «Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров`я» замінити на код 2152 

«Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я» 

-код 1160 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти» замінити на код 1162 «Інші 

програми та заходи у сфері освіти» 

-код 3161 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» замінити 

на код 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні 

до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» 

-код 3170 «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 «замінити на код 3180 «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» 

-код 3182 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, 

діяльність яких має соціальну спрямованість» замінити на код 3192 «Надання фінансової 

підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має 

соціальну спрямованість» 
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-код 4080 «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва» замінити на код 4082 

«Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 

-Програма містобудівного кадастру та створення служби містобудівного кадастру на 

території Бурштинської міської ради на 2015-2019 роки замінити на «Програму розроблення 

(оновлення) містобудівної документації територій м.Бурштин та с.Вигівка» 

4.Внести зміни в рішення міської ради від 26 січня 2018 року №01/44-17 «Про внесення змін 

до міського бюджету на 2018 рік»: 

4.1.Слова «Придбання крісел до актового залу для Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 -100000,0 

грн.» замінити словами «Придбання текстилю (портьєр, тюлів, ламбрекенів, карнизів) в т.ч. 

кравецькі послуги для Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст..№1 -100000,0 грн. 

4.2.Слова «капітальний ремонт доріг» доповнити словом «співфінансування». 

5. Відповідно до листів розпорядників коштів внести наступні зміни до міського бюджету на 

2018 рік: 

Міська рада 

5.1. Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 38800,0грн. 

КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»+38800,0грн. 

5.2. Зменшити призначення за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів»-20000,0грн. та відповідно збільшити за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та 

розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету»+20000,0грн. 

5.3.Зменшити призначення по співфінансуванню проектів стратегії з ДТЕК   за 

КПКВКМБ0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі 50000,0грн. та 

спрямувати для розробки проектно-кошторисної документації по реконструкції приміщення 

по вул.Січових стрільців, 15 за КПКВКМБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо 

соціально-економічного розвитку територій»в сумі 50000,0грн. 

Голосували про зміни до проекту рішення 02/46 -18. 

  «за»            -  21 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

1. Пункт 4.2 викласти в редакції «Слова «капітальний ремонт доріг-381000,0 грн.» 

викласти в такій редакції: «капітальний ремонт доріг (співфінансування) в т.ч. 

вул.Енергетиків, провулок вулиць С.Бандери-Петлюри-Грушевського, автодорога Т09-10 

Бурштин-Калуш-381000,0 грн.»» . 

2.Доповнити пунктом 4.3. «Слова«Поточний ремонт доріг-100000,0 грн.» викласти в 

такій редакції «Поточний ремонт дороги по вул..О.Басараб-100000,0 грн.»». 

3.Доповнити пунктом «В межах бюджетних асигнувань встановити надбавку за 

престижність педагогічним працівникам, а саме: 

-працівникам ЗНЗ-5% від посадового окладу; 

-працівникам ДНЗ-10% від посадового окладу до 31.08.2018 року; 

-працівникам музичної школи-5% від посадового окладу; 

-працівникам МНВК-10% від посадового окладу; 

-працівникам методичного кабінету-10% від посадового окладу. 

Керівникам закладів встановити надбавку за складність: 

-керівникам ЗНЗ-30% від посадового окладу; 

-керівникам ДНЗ та МНВК-25% від посадового окладу». 

Голосували про прийняття рішення № 02/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення  02/46-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

3. Про внесення змін у Статут  КО «Бурштинська центральна міська лікарня». 

(Проект №951) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рекомендаціями до проекту рішення постійних депутатських комісій. 

ВИСТУПИЛИ: 

           В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про заперечення юридичного відділу               

(пункт 1 проекту рішення суперечить п.3 ст.64 Господарського кодексу України за яким 
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підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність 

працівників і штатний розпис). 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про прийом на роботу виконавчим комітетом. 

Н.Ю.Кицела – заступник міського голови, яка повідомила, що виконавчий комітет не 

приймає на роботу працівників лікарні. 

 В.Л.Рик – депутат міської ради, про обговорення даного питання. 

 Л.І.Горват – депутат міської ради, про підтримку даного проекту рішення комісією з 

питань законності та етики та процедуру затвердження штатного розпису. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про процедуру затвердження штатного розпису 

лікарні виконавчим комітетом згідно Положення. 

В.Л.Рик  – депутат міської ради, про те, що міська рада виділяє кошти на утримання 

лікарні тому має право на затвердження штатного розпису. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про право головного лікаря формувати штат. 

С.М.Сопільняк – головний лікар міської лікарні, про підтримку адміністрацією 

лікарні даного проекту рішення; про бачення  реформування лікарні. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про зміни до пункту 1.6; про  зобов’язання міської 

ради фінансувати лікарню.  

І.М.Мазур – депутат міської ради, про не підтримку даного проекту рішення з питань 

гуманітарної політики. 

Р.О.Джура – міський голова, про те, що міста обласного значення не затверджують 

штатні розписи лікарні. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення по проекту № 951 в цілому. 

                                                         «за»          - 12  

                                                        «проти»     - 3 

                                                        «утрим.»   - 7 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Проект депутатами відхилено, оскільки не отримав необхідної більшості голосів 

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

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про роботу фінансового відділу Бурштинської міської ради за 2017 рік. (Проект 

№967) 

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

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

розвитку про підтримку даного проекту. 

ВИСТУПИЛИ: 

           В.Л.Рик – депутат міської ради, про роботу фінансового відділу та співпрацю з 

комісією з питань бюджету та економічного розвитку. 

Голосували про прийняття рішення № 03/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  03/46-18  в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із заявою міського голови 

Р.О.Джури (заява додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про виділення коштів Шкарповичу М.В., Кічурі З.Т. з депутатського фонду.                     

(Проект №970) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань гуманітарної політики про підтримку 

даного проекту; рекомендацією комісії з питань бюджету та економічного розвитку: 

Прізвище Кічура З Т. замінити на Чех З.Т. для лікування дочки Кічури В.Ю. 

Голосували про прийняття проекту рішення 04/46 -18 за основу. 

  «за»            -  20 

«проти»     -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 04/46-18 прийняти за основу. 

Голосували за зміни до проекту рішення 04/46 -18. 

  «за»            -  20 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 
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(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

Прізвище Кічура З Т. замінити на Чех З.Т. для лікування дочки Кічури В.Ю. 

Голосували про прийняття рішення № 04/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  04/46-18  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про виділення коштів Шкарповичу М.В. (Проект №955) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

питань гуманітарної політики про підтримку даного проекту. 

Голосували про прийняття рішення № 05/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  05/46-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

7. Про виділення коштів Гуралю І.О.(Проект №995) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань гуманітарної політики про підтримку 

даного проекту; рекомендацією комісії з питань бюджету та економічного розвитку: 

- Братусь Людмилі Вікторівні в сумі 1500,00  (півтори тисячі) грн. на лікування; 

- Яцишин Надії Савівні в сумі 1500,00  (півтори тисячі) грн. на лікування. 

Голосували про прийняття проекту рішення 06/46 -18 за основу. 

  «за»            -  21 

«проти»     -  0 
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«утрим.»   -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 06/46-18 прийняти за основу. 

Голосували за зміни до проекту рішення 06/46 -18. 

  «за»            -  20 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

- Братусь Людмилі Вікторівні в сумі 1500,00  (півтори тисячі) грн. на лікування; 

- Яцишин Надії Савівні в сумі 1500,00  (півтори тисячі) грн. на лікування. 

Голосували про прийняття рішення № 06/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  06/46-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

8. Про Програму надання шефської допомоги Чернівецькому прикордонному загону 

Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. 

(Проект №968) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

питань гуманітарної політики про підтримку даного проекту. 

Голосували про прийняття рішення № 07/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  07/46-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 
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9. Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки м. Бурштин та               

с. Вигівка на 2018-2020 роки (Проект №969) 

 ДОПОВІДАВ:  

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

рекомендацією до проекту рішення комісій з питань бюджету та економічного розвитку про 

підтримку даного проекту. 

Голосували про прийняття рішення № 08/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  08/46-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016  №03/20-16. (Проект №953) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань законності та етики 

про підтримку даного проекту, бюджету та економічного розвитку: 

Доповнити п.3.2 проведення Положення щодо допорогових закупівель, затвердженого 

рішенням міської ради від 29.11.2016 №03/20-16 «Про затвердження Положення щодо 

проведення допорогових закупівель»:  

- аварійний ремонт та придбання запчастин до службового транспортного засобу міської 

ради, центральної міської лікарні, відділу освіти і науки; 

- робочий проект по капітальному ремонту дорожнього покриття по вулицях, коригування та 

експертиза робочого проекту;  

-   проведення експертного обстеження, технічного огляду ліфтів; 

-   капітальний ремонт ліфтів; 

- підключення ЦНАП до Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР) – організація 

захищених каналів зв’язку ДМС для доступу до підсистеми оформлення документів, що 

підтверджують громадянство та посвідчують особу, підключення до ЄДДР Державної 
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міграційної служби України через базу Національної системи конфіденційного зв’язку 

(НСКЗ); 

- забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа, які його не мають або втратили з незалежних від них причин, потребують їх 

покращення ( придбання житла, як спів фінансування); 

- капітальний ремонт доріг (спів фінансування); 

- послуги по обслуговуванню, повірці та ремонту медичного обладнання, ліфтового 

обладнання, лічильників обліку електроенергії, природного газу, тепло- та водопостачання; 

- послуги щодо проведення спортивних заходів, спартакіад школярів, придбання різного 

роду інвентаря (як спортивного, так і матеріали для виготовлення макетів авіа апаратів), 

форми, придбання професійної переносної акустичної системи для належної організації та 

проведення спортивних заходів міста, транспортне перевезення спортсменів для участі в 

змаганнях, а також оплата для забезпечення їх участі у різного рівня спортивних змагань, 

поліпшення матеріальної бази відповідно заходів Програми «Про затвердження міської 

цільової соціальної програми «Розвитку фізичної культури і спорту м.Бурштин та с.Вигівка 

на 2018-2021 роки» за наступними позиціями:  

- футбольна команда «Євробуд»;  

 - міська команда з волейболу «Зелені Дракони»;  

 - молодіжна секція з боксу;  

-  авіамодельний гурток;  

-  федерація вільної боротьби;   

- ДЮСШ з веслування на байдарках і каное;   

- вело-клуб «Бостон байк»;  

- волейбольна команда Західрембуд;  

-  ГО НФК «Бурштин»; 

- міська федерація футболу; 
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- проведення спортивних заходів, спартакіад  в т.ч.: послуги транспортного перевезення,  

придбання спортінвентаря, придбання подарунків/грамот для нагородження команд,  

грошове нагородження, закупівля спортивної  форми;  

- організація культурно-екскурсійного і транспортного обслуговування пільгових груп дітей 

під час канікул. Придбання необхідного інвентаря (палатки, спальні мішки, казанки, 

карімати) для активного відпочинку дітей та молоді Забезпечення функціонування 

пришкільного спортивного табору (підстава: Програма «Оздоровлення і відпочинку дітей та 

учнівської молоді м.Бурштин та с.Вигівка на 2018-2021»); 

 - забезпечення підготовки інформаційно-методичних матеріалів для організації таборів з 

метою проведення змістовного дозвілля дітей та молоді (проведення табору ГО «Просвіта 

Молода»); 

- забезпечення транспортування, організація харчування дітей та молоді, які потребують 

особливої уваги та обдарованих дітей, дітей учасників АТО в табори оздоровлення та 

відпочинку, різного роду форуми, навчання та інші; 

- організація заходів з сприяння духовному та фізичному розвитку молоді, виховання 

почуття громадянської самосвідомості та патріотизму (подарунки) (підстава: Програма 

«Молодь Бурштина на 2017-2020 рр.»). 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, з пропозицією « капітальний ремонт доріг на 2018 рік ( 

спів фінансування)» 

Голосували про прийняття проекту рішення 09/46 -18 за основу. 

     «за»            -  21 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 09/46-18 прийняти за основу. 

Голосували за зміни до проекту рішення 09/46 -18. 

      «за»             -  21 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

-аварійний ремонт та придбання запчастин до службового транспортного засобу міської 

ради, центральної міської лікарні, відділу освіти і науки; 

- робочий проект по капітальному ремонту дорожнього покриття по вулицях, коригування та 

експертиза робочого проекту;  

-   проведення експертного обстеження, технічного огляду ліфтів; 

-   капітальний ремонт ліфтів; 

- підключення ЦНАП до Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР) – організація 

захищених каналів зв’язку ДМС для доступу до підсистеми оформлення документів, що 

підтверджують громадянство та посвідчують особу, підключення до ЄДДР Державної 

міграційної служби України через базу Національної системи конфіденційного зв’язку 

(НСКЗ); 

- забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа, які його не мають або втратили з незалежних від них причин, потребують їх 

покращення ( придбання житла, як спів фінансування); 

- капітальний ремонт доріг на 2018 рік (спів фінансування); 

- послуги по обслуговуванню, повірці та ремонту медичного обладнання, ліфтового 

обладнання, лічильників обліку електроенергії, природного газу, тепло- та водопостачання; 

- послуги щодо проведення спортивних заходів, спартакіад школярів, придбання різного 

роду інвентаря (як спортивного, так і матеріали для виготовлення макетів авіа апаратів), 

форми, придбання професійної переносної акустичної системи для належної організації та 

проведення спортивних заходів міста, транспортне перевезення спортсменів для участі в 

змаганнях, а також оплата для забезпечення їх участі у різного рівня спортивних змагань, 

поліпшення матеріальної бази відповідно заходів Програми «Про затвердження міської 

цільової соціальної програми «Розвитку фізичної культури і спорту м.Бурштин та с.Вигівка 

на 2018-2021 роки» за наступними позиціями:  

- футбольна команда «Євробуд»;  

 - міська команда з волейболу «Зелені Дракони»;  

 - молодіжна секція з боксу;  
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-  авіамодельний гурток;  

-  федерація вільної боротьби;   

- ДЮСШ з веслування на байдарках і каное;   

- вело-клуб «Бостон байк»;  

- волейбольна команда Західрембуд;  

-  ГО НФК «Бурштин»; 

- міська федерація футболу; 

- проведення спортивних заходів, спартакіад  в т.ч.: послуги транспортного перевезення,  

придбання спортінвентаря, придбання подарунків/грамот для нагородження команд,  

грошове нагородження, закупівля спортивної  форми;  

- організація культурно-екскурсійного і транспортного обслуговування пільгових груп дітей 

під час канікул. Придбання необхідного інвентаря (палатки, спальні мішки, казанки, 

карімати) для активного відпочинку дітей та молоді Забезпечення функціонування 

пришкільного спортивного табору (підстава: Програма «Оздоровлення і відпочинку дітей та 

учнівської молоді м.Бурштин та с.Вигівка на 2018-2021»); 

 - забезпечення підготовки інформаційно-методичних матеріалів для організації таборів з 

метою проведення змістовного дозвілля дітей та молоді (проведення табору ГО «Просвіта 

Молода»); 

- забезпечення транспортування, організація харчування дітей та молоді, які потребують 

особливої уваги та обдарованих дітей, дітей учасників АТО в табори оздоровлення та 

відпочинку, різного роду форуми, навчання та інші; 

- організація заходів з сприяння духовному та фізичному розвитку молоді, виховання 

почуття громадянської самосвідомості та патріотизму (подарунки) (підстава: Програма 

«Молодь Бурштина на 2017-2020 рр.»). 

Голосували про прийняття рішення № 09/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   1 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  09/46-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

11. Про виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка за 2017 рік. (Проект №990) 

 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення постійних комісій: 

До таблиці додаток  2  Інформація щодо виконання заходів міських (регіональних) 

цільових програм з питань соціально-економічного розвитку міста Бурштин у відповідних 

галузях та сферах діяльності у 2017 році:  

- п.5 таблиці «Про затвердження Програми благоустрою та розвитку комунального 

господарства міста Бурштин і села Вигівка на 2017-2019 роки» у розділах «передбачене 

фінансування та виконання» замінити «3 787 000,0 грн.» на «2287 000,0 грн.» 

- п.15 таблиці «Про затвердження Програми про фонд міської ради на виконання 

депутатських повноважень на 2016-2020 роки» у розділах «виконання» замінити «194 110,0 

грн.» на «180 993,0 грн.» 

Голосували про прийняття проекту рішення 10/46 -18 за основу. 

     «за»            -  18 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення 10/46-18 прийняти за основу. 

Голосували за зміни до проекту рішення 10/46 -18. 

      «за»            -  19 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

До таблиці додаток  2  Інформація щодо виконання заходів міських (регіональних) 

цільових програм з питань соціально-економічного розвитку міста Бурштин у відповідних 

галузях та сферах діяльності у 2017 році:  
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- п.5 таблиці «Про затвердження Програми благоустрою та розвитку комунального 

господарства міста Бурштин і села Вигівка на 2017-2019 роки» у розділах «передбачене 

фінансування та виконання» замінити «3 787 000,0 грн.» на «2287 000,0 грн.» 

- п.15 таблиці «Про затвердження Програми про фонд міської ради на виконання 

депутатських повноважень на 2016-2020 роки» у розділах «виконання» замінити «194 110,0 

грн.» на «180 993,0 грн.» 

Голосували про прийняття рішення № 10/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  10/46-18  в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, про розгляд проекту № 893. 

СЛУХАЛИ: 

12. Про роботу комісії з питань гуманітарної політики за 2017 рік.(Проект №893) 

ДОПОВІДАВ:  

І.М.Мазур – голова комісії з питань гуманітарної політики, яка проінформувала про 

роботу комісії у 2017 році (інформація додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, про роботу комісії в 2017 році. 

Голосували про прийняття рішення № 11/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 11/46-18  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 
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13. Про Програму соціально-економічногота культурного розвитку м.Бурштинта 

с.Вигівка на 2018 рік. (Проект №954) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення постійних комісій: 

Розділ Благоустрій міст, сіл – 973 900,0 грн. 

1.1. поточний ремонт доріг– 100 000,0 грн. 

1.2. капітальний ремонт доріг (співфінансування) – 50 000,0 грн. 

1.3. розробка робочих проектів по ремонту доріг, їх експертиза та коригування – 50 000,0  

1.4. капітальний ремонт доріг (співфінансування) – 381 000,0 грн. 

1.5. капітальний ремонт ліфтів – 250 000,0 грн. 

1.6. придбання світлодіодних ламп та освітлювальних приладів – 60 000,0 грн. 

1.7. співфінансування проектів Стратегії ДТЕК – 30 000,0 грн. 

1.8. придбання господарських товарів (єврорубероїд) – 2 900,0 грн. 

1.9. Обслуговування ковзанки в районі вул.Коновальця - -20 000,0 грн. 

1.10. Підсипка доріг у зимовий період – 20 000,0 грн. 

1.11. Розробки проектно-кошторисної документації по реконструкції приміщення по 

вул.Січових стрільців,15 -50000,0 грн.  

Розділ Охорона  здоров'я – 200 000,0 грн. 

2.1. Поточний ремонт приміщення по вул.Шухевича,15 – 100 000,0 грн. 

2.2. Поточний ремонт дитячого відділення – 100 000,0 грн. 

Розділ Відділ освіти і науки – 100 000,0 грн. 

3.1. Придбання текстилю (портьєр,тюлів,ламбрекенів,карнизів)в т.ч. кравецькі послуги для 

Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 – 100 000,0 грн. 

Додаток 2. 
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1. Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації територій м.Бурштина та 

с.Вигівка – 63 000,0 грн. 

2. Програма фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради на 

2018 рік:  

2.1. придбання комп’ютерного обладнання для земельно-екологічного відділу – 20 000,0 грн., 

2.2. придбання атрибутики (державні прапори) – 2000,0 грн.,  

2.3. крісла для залу засідань міської ради – 3000,0 грн. 

2.4. підпрограма функціонування ЦНАП для закупівлі «Робочої станції з комплектом 

обладнання,  встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням та комплектом 

засобів захисту інформації для надання послуг з оформлення документів, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, взяття їх біометричних 

даних (параметрів), а також реєстрації/зняття з реєстрації місць проживання/перебування 

громадян України, іноземців та осіб без громадянства та видачі паспорта для виїзду за 

кордон з електронним носієм у формі картки – 300 000,0 грн. (бюджет розвитку) 

3. Міська програма «Відкрите місто – влада для людей» - 10 000,0 грн. (друк оголошень в 

друкованих виданнях). 

4. Міська цільова програма розвитку фізичної культури і спорту м.Бурштина та с.Вигівка на 

2018-2021рр.: підпрограма ГО НФК «Бурштин» – 300 000,0 грн., підпрограма Федерація 

футболу – 10 000,0 грн. 

5. Програма надання шефської допомоги Чернівецькому прикордонному загону Західного 

Регіонального Управління Державної Прикордонної Служби України – 10 000,0 грн. 

6. Програма забезпечення пожежної безпеки м.Бурштин та с.Вигівка на 2018 рік – 20 000,0 

грн. 

7. Програма у галузі розвитку земельних відносин – 725 698,45 грн. (спец фонд). 

Запропонувала: 

Пункт 1.1. викласти в редакції «поточний ремонт доріг по вул.О.Басараб – 100 000,0 грн.» 

Пункт1.4. викласти в редакції «капітальний ремонт доріг (співфінансування) по 

вул.Енергетиків, автодорога Бурштин-Калуш Т 09-10, провулку вулиць С.Бандери-Петлюри-

Грушевського– 381 000,0 грн.» 
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Голосували про прийняття проекту рішення 12/46 -18 за основу. 

     «за»            -  20 

   «проти»     -  0 

   «утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення №12/46-18 прийняти за основу. 

Голосували за зміни до проекту рішення 10/46 -18. 

      «за»            -  20 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

1.1. поточний ремонт доріг по вул..О.Басараб – 100 000,0 грн. 

1.2. капітальний ремонт доріг (співфінансування) – 50 000,0 грн. 

1.3. розробка робочих проектів по ремонту доріг, їх експертиза та коригування – 50 000,0  

1.4. капітальний ремонт доріг (співфінансування) по вул..Енергетиків, автодорога Бурштин-

Калуш Т09-10, провулку вулиць С.Бандери-Петлюри-Грушевського– 381 000,0 грн. 

1.5. капітальний ремонт ліфтів – 250 000,0 грн. 

1.6. придбання світлодіодних ламп та освітлювальних приладів – 60 000,0 грн. 

1.7. співфінансування проектів Стратегії ДТЕК – 30 000,0 грн. 

1.8. придбання господарських товарів (єврорубероїд) – 2 900,0 грн. 

1.9. Обслуговування ковзанки в районі вул.Коновальця - -20 000,0 грн. 

1.10. Підсипка доріг у зимовий період – 20 000,0 грн. 

1.11. Розробки проектно-кошторисної документації по реконструкції приміщення по 

вул.Січових стрільців,15 -50000,0 грн.  

Розділ Охорона  здоров'я – 200 000,0 грн. 

2.1. Поточний ремонт приміщення по вул.Шухевича,15 – 100 000,0 грн. 

2.2. Поточний ремонт дитячого відділення – 100 000,0 грн. 
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Розділ Відділ освіти і науки – 100 000,0 грн. 

3.1. Придбання текстилю (портьєр,тюлів,ламбрекенів,карнизів)в т.ч. кравецькі послуги для 

Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст..№1 – 100 000,0 грн. 

Додаток 2. 

1. Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації територій м.Бурштина та 

с.Вигівка – 63 000,0 грн. 

2. Програма фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради на 

2018 рік:  

2.1. придбання комп’ютерного обладнання для земельно-екологічного відділу – 20 000,0 грн., 

2.2. придбання атрибутики (державні прапори) – 2000,0 грн.,  

2.3. крісла для залу засідань міської ради – 3000,0 грн. 

2.4. підпрограма функціонування ЦНАП для закупівлі «Робочої станції з комплектом 

обладнання,  встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням та комплектом 

засобів захисту інформації для надання послуг з оформлення документів, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, взяття їх біометричних 

даних (параметрів), а також реєстрації/зняття з реєстрації місць проживання/перебування 

громадян України, іноземців та осіб без громадянства та видачі паспорта для виїзду за 

кордон з електронним носієм у формі картки – 300 000,0 грн. (бюджет розвитку) 

3. Міська програма «Відкрите місто – влада для людей» - 10 000,0 грн. (друк оголошень в 

друкованих виданнях). 

4. Міська цільова програма розвитку фізичної культури і спорту м.Бурштина та с.Вигівка на 

2018-2021рр.: підпрограма ГО НФК «Бурштин» – 300 000,0 грн., підпрограма Федерація 

футболу – 10 000,0 грн. 

5. Програма надання шефської допомоги Чернівецькому прикордонному загону Західного 

Регіонального Управління Державної Прикордонної Служби України – 10 000,0 грн. 

6. Програма забезпечення пожежної безпеки м.Бурштин та с.Вигівка на 2018 рік – 20 000,0 

грн. 

7. Програма у галузі розвитку земельних відносин – 725 698,45 грн. (спец фонд). 

Голосували про прийняття рішення № 12/46-18 в цілому. 
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                                                         «за»         -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  №12/46-18  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 

2017 рік».  (Проект №989) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань бюджету та 

економічного розвитку, з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства про підтримку даного проекту. 

Голосували про прийняття рішення № 13/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 13/46-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 

2018 рік». (Проект №975) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань бюджету та 

економічного розвитку, з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства, земельної та з питань екології:     

1. Зняти з П. 9. «Перероблення, знешкодження та складування побутових та промислових 

відходів   (контейнери) » в сумі  -  190.0 тис. грн. 
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    - направити на пункт 11. Субвенція ДПРЧ - 3 м. Галич у ДСНС в Івано-Франківській 

області (для ДПРП м. Бурштин) відповідно до Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 р. п.43 

«Ліквідація лісових та степових пожеж і пожеж торфовищ та їх наслідки». + 190.0 тис. грн. 

3. Зняти з П. 2 «Заходи з озеленення» - сквер ім. Виговського - 10.0 тис. грн. 

                                                                   - сквер Свободи - 4.0 тис. грн. 

     - зняти з пункту 9 «Перероблення, знешкодження та складування побутових та  

       промислових  відходів (контейнери)» в сумі  - 9.0 тис. грн. 

     - направити на   пункт 9 «Придбання установок, обладнання та машин для збору,   

       транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових та  

       промислових відходів   (відвали)» в сумі    + 23.0 тис. грн. 

4. Зняти із пункту - підріз і чистка дерев по вулицях міста Бурштин та с. Вигівка (вздовж 

лінії електропередач - 15.0 тис. грн. 

     - направити на зону зелених насаджень по вул. Міцкевича. + 15.0 тис. грн. 

5. Зняти із озеленення вул. С.Стрільців  - 15.0 тис. грн. 

    - направити на  пункт 10 «Ліквідація фільтруючих накопичувачів»  + 15.0 тис. грн. 

6. Зняти  із пункту 5 «Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них»  - 340.0 тис грн.    

     - направити на  пункт 4 «Проведення  заходів із захисту від підтоплення і затоплення,  

       направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до  

       допустимого рівня їх негативного  впливу на території» вул. В.Стуса№8 + 340.0 тис. грн. 

7. Зняти  із пункту 5 «Будівництво  каналізаційних мереж і споруд на них»  - 10.0 тис грн.   

      - направити на  пункт 2 «Заходи з озеленення» ЗОШ №2 + 10.0 тис грн.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про те, що відсутність у роздаткових матеріалах 

інформації по змінах в план природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 
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навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2018 рік в 

цілому, унеможливлює прийняття рішення. 

Р.О.Джура – міський голова, про доручення організаційному відділу спільно з 

доповідачем роздрукувати необхідні матеріали та перенесення розгляду питання. 

СЛУХАЛИ: 

16. Про роботу комісії земельної та з питань екології за 2017 рік. (Проект №889) 

ДОПОВІДАВ:  

І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології, який проінформував 

про роботу комісії у 2017 році (інформація додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про покращення роботи комісії; про рішення 

виконкому по присвоєнню поштової адреси перехідному мосту на каналі; про відсутність 

договорів оренди під об’єктами ДТЕК Бурштинська ТЕС. 

І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології, який запропонував 

депутату звернутися з письмовим зверненням щодо договорів ренди. 

В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, про процедуру присвоєння поштової 

адреси. 

Р.О.Джура – міський голова, про роботу комісії в 2017 році. 

І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології, про залежність рішень 

комісії від рішень, які були прийняті у попередніх каденціях. 

Голосували про прийняття рішення № 14/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 14/46-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

17. Про роботу комісії з питань законності та етики за 2017 рік. (Проект №890) 

       

ДОПОВІДАВ:  



 40 

Л.І.Горват – голова комісії з питань законності та етики, який проінформував про 

роботу комісії у 2017 році (інформація додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про відповідальність комісії при прийнятті 

рішень. 

 Р.О.Джура – міський голова, про роботу комісії в 2017 році. 

Голосували про прийняття рішення № 15/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  №15/46-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

18. Про роботу комісії з питань бюджету та економічного розвитку за 2017рік. 

(Проект №891)  

ДОПОВІДАВ:  

В.Л.Рик – голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, який 

проінформував про роботу комісії у 2017 році (інформація додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, з пропозицією звертати увагу на запити депутатів. 

В.Л.Рик – голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, про можливість 

вирішення питань фінансування по зверненнях в залежності від активності депутата. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про роботу комісії. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, запропонував покращити  роботу по 

збільшенню бюджету міста. 

Р.О.Джура – міський голова, про те, що пропозицію по наповненню бюджету міста 

можна подавати лише в тому випадку, якщо брати на себе зобов’язання та відповідальність 

за бюджет міста на 2018 рік; про роботу комісії в 2017 році. 



 41 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про вислів щодо активності депутата та 

звернув увагу на рівність у правах всіх депутатів. 

В.Л.Рик – голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, про 

наполегливість депутата в роботі. 

М.Г.Тимошик – депутат міської ради, про розподіл коштів не тільки в залежності від 

особистості депутата, а за потребою; про використання коштів за призначенням. 

Р.О.Джура – міський голова, про використання екологічних коштів. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про право депутата брати участь у розподілі 

коштів навіть, якщо не брав участі у голосуванні за бюджет. 

Голосували про прийняття рішення № 16/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 16/46-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

19. Про роботу комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства за 2017 рік. (Проект №892) 

 

ДОПОВІДАВ:  

Т.Д.Попик– голова комісії – голова комісії з питань будівництва, архітектури та 

житлово – комунального господарства, який проінформував про роботу комісії у 2017 році 

(інформація додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, про роботу комісії в 2017 році. 

Голосували про прийняття рішення № 17/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 
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                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 17/46-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

20. Про внесення змін до рішення міської радивід 20.12.2017  № 06/42-17 «Програма 

соціальної підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій 

громадського протесту в період з 21 листопада 2013 рокупо 21 лютого 2014 року, 

військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, учасників бойових 

дій, осіб які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що 

утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 

України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 

Антитерористичній операції в районах її проведення на 2018-2020 роки». (Проект 

№973) 

ДОПОВІДАВ:   

           С.Б.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення, яка ознайомила з 

проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань бюджету та 

економічного розвитку, з питань гуманітарної політики про підтримку даного проекту. 

Запропонувала : 

 Зняти з п.5 «Надання матеріальної допомоги особам, призваним на військову службу 

за контрактом в розмірі 10тис.грн.»Програми соціальної підтримки сімей загиблих і 

постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 

року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, 

учасників бойових дій, осіб які перебувають чи перебували у складі добровольчих 

формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 

Антитерористичній операції в районах її проведення на 2018-2020 роки – 12000 грн. 

Направити на п.3 ГО «Бурштинське міське об'єднання воїнів АТО»  Міської цільової  

Програми підтримки громадських організацій на 2018-2020 роки. + 12000 грн. 

Голосували про прийняття проекту рішення 18/46 -18 за основу. 

                  «за»            -  20 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення №18/46-18 прийняти за основу. 
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Голосували про зміни до проекту рішення 18/46 -18. 

     «за»            -  20 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

 Зняти з п.5 «Надання матеріальної допомоги особам, призваним на військову службу 

за контрактом в розмірі 10тис.грн.»Програми соціальної підтримки сімей загиблих і 

постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 

року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, 

учасників бойових дій, осіб які перебувають чи перебували у складі добровольчих 

формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в 

Антитерористичній операції в районах її проведення на 2018-2020 роки - 12000грн. 

Направити на п.3 ГО «Бурштинське міське об'єднання воїнів АТО»  Міської цільової  

Програми підтримки громадських організацій на 2018-2020 роки. + 12000 грн. 

 

Голосували про прийняття рішення № 18/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 18/46-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

21. Про роботу відділу соціального захисту населення Бурштинської  міської ради за 

2017 рік. (Проект №956) 

ДОПОВІДАВ:   

           С.Б.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення, яка ознайомила з 

проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань гуманітарної 

політики про підтримку даного проекту. 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, з пропозицією покращити роботу персоналу та 

культуру обслуговування. 

Р.О.Джура – міський голова, про складності в роботі відділу. 
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Голосували про прийняття рішення № 19/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 19/46-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

22. Про надання згоди на списання основних засобів з балансу Бурштинської ЗОШ І-

ІІІ ступенів №2. (Проект №952) 

ДОПОВІДАВ:   

           Т.М.Процик – головний бухгалтер відділу освіти і науки, яка ознайомила з проектом 

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

розвитку, законності та етики  про підтримку даного проекту. 

 

Голосували про прийняття рішення № 20/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення  № 20/46-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

23. Про внесення зміни до Програми фінансового забезпечення нагородження 

відзнаками  та грошовими винагородами до Грамот Бурштинської міської ради та 

виконавчого  комітету на 2017-2019 роки. (Проект №981) 

ДОПОВІДАВ:   

            І.І.Якимів – завідувач сектору кадрової роботи, яка ознайомила з проектом рішення, 

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

гуманітарної політики про підтримку даного проекту. 

 

Голосували про прийняття рішення № 21/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 
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(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 21/46-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

24. Про виконання програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками та 

грошовими винагородами до Грамот Бурштинської міської ради та виконавчого 

комітету на 2017 – 2019 роки. (Проект №983) 

ДОПОВІДАВ:   

            І.І.Якимів – завідувач сектору кадрової роботи, яка ознайомила з проектом рішення, 

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

гуманітарної політики про підтримку даного проекту. 

Голосували про прийняття рішення № 22/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 22/46-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

25. Про виконання міської цільової соціальної програми «Оздоровлення і відпочинку 

дітей та учнівської  молодів м. Бурштин та с. Вигівка на 2017 рік». (Проект №986) 

ДОПОВІДАВ:   

            М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту, яка ознайомила з 

виконанням міської цільової соціальної програми «Оздоровлення і відпочинку дітей та 

учнівської  молодів м. Бурштин та с. Вигівка на 2017 рік, проектом рішення, рекомендаціями 

до проекту рішення комісії з питань бюджету та економічного розвитку, гуманітарної 

політики про підтримку даного проекту. 

 

Голосували про прийняття рішення № 23/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 23/46-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 
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26. Про виконання міської цільової соціальної програми «Молодь Бурштина на 2017 

– 2020 роки» за 2017 рік. (Проект №987) 

ДОПОВІДАВ:   

            М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту,  яка ознайомила з 

виконанням міської цільової соціальної програми «Молодь Бурштина на 2017 – 2020 роки» 

за 2017 рік, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань 

бюджету та економічного розвитку, гуманітарної політики про підтримку даного проекту. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про необхідність організації співпраці молодіжної 

ради з депутатським корпусом. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, з пропозицією провести зустріч депутатського 

корпусу з молодіжною радою. 

Голосували про прийняття рішення № 24/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 24/46-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

27. Про виконання міської цільової соціальної «Програми розвитку фізичної культури 

і спорту в м. Бурштин та с. Вигівка на 2017 рік».(Проект №988) 

ДОПОВІДАВ:   

            М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту, яка ознайомила з 

виконанням міської цільової соціальної «Програми розвитку фізичної культури і спорту в                   

м. Бурштин та с. Вигівка на 2017 рік», проектом рішення, рекомендаціями до проекту 

рішення комісії з питань бюджету та економічного розвитку, гуманітарної політики про 

підтримку даного проекту. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про участь депутатіву обласній спартакіаді; про зміни 

до регламенту міських спортивних змагань щодо залучення помічників депутатів. 
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І.В.Прокопів – депутат міської ради, про неприпустимість поділу видів спорту на 

олімпійські і не олімпійські; про залученя дітей до спорту; про додаткові джерела 

фінансування для відзначення спортсменів;про необхідність проведення культурно – 

мистецького свята. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про інформування депутатів щодо участі 

спортсменів у змаганнях; про покращення фінансування учасників спортивних змагань. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про необхідність опублікування на офіційному 

сайті міської ради рейтингу спортсменів. 

Р.О.Джура – міський голова, про проведення футбольного турніру у місті. 

 

Голосували про прийняття рішення № 25/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 25/46-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

28. Звіт про виконання міської цільової «Програми соціального захисту і підтримки 

дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, захисту їх  житлових 

прав,    попередження   дитячої бездоглядності  та   безпритульності   на  2016-2020 

рр.» у 2017 році.  (Проект №991) 

 

ДОПОВІДАВ:   

            С.О.Козар – начальник служби у справах дітей, яка ознайомила з виконанням міської 

цільової «Програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування, захисту їх  житлових прав,  попередження   дитячої бездоглядності  

та   безпритульності   на  2016-2020 рр.» у 2017 році, проектом рішення, рекомендаціями до 

проекту рішення комісії з питань бюджету та економічного розвитку, гуманітарної політики 

про підтримку даного проекту. 

 

Голосували про прийняття рішення № 26/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 
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(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  26/46-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 

2018 рік». (Проект №975) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань бюджету та 

економічного розвитку, з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства, земельної та з питань екології та проектом рішення із змінами (додається).     

ВИСТУПИЛИ: 

К.М.Соронович – депутат міської ради, з пропозицією зняти 60 тис.грн з п.5 та 

напрвитьи на п.2 (на озелення території нової церкви). 

 Р.О.Джура – міський голова, про недоцільність таких змін, оскільки кошти на 

озеленення території церков можна залучити із бюджету Бовшівської сільської ради окремо. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про озеленення території дитячого майданчика по 

вул.Незалежності. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про кошти в сумі 50 тис.грн на видалення аварійних 

дерев по вул.Шухевича та вул.Січових стрільців. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про те, що на дані роботи необхідно 30 тис.грн. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про роботу спільної комісії над проектом 

рішення, про її роботу в майбутньому. 

Голосували про прийняття проекту рішення 27/46 -18 за основу. 

                  «за»            -  19 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення №27/46-18 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення 27/46 -18. 

     «за»            -  19 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  1 
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(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

 Зняти з П. 9. «Перероблення, знешкодження та складування побутових та промислових 

відходів   (контейнери) » в сумі  -  190.0 тис. грн. 

    - направити на пункт 11. Субвенція ДПРЧ - 3 м. Галич у ДСНС в Івано-Франківській 

області (для ДПРП м. Бурштин) відповідно до Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 р. п.43 

«Ліквідація лісових та степових пожеж і пожеж торфовищ та їх наслідки». + 190.0 тис. грн. 

 Зняти з П. 2 «Заходи з озеленення» - сквер ім. Виговського - 10.0 тис. грн. 

                                                               - сквер Свободи - 4.0 тис. грн. 

     - зняти з пункту 9 «Перероблення, знешкодження та складування побутових та  

       промислових  відходів (контейнери)» в сумі  - 9.0 тис. грн. 

     - направити на   пункт 9 «Придбання установок, обладнання та машин для збору,   

       транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових та  

       промислових відходів   (відвали)» в сумі    + 23.0 тис. грн. 

 Зняти із пункту - підріз і чистка дерев по вулицях міста Бурштин та с. Вигівка (вздовж лінії 

електропередач - 15.0 тис. грн. 

     - направити на зону зелених насаджень по вул. Міцкевича. + 15.0 тис. грн. 

 Зняти із озеленення вул. С.Стрільців  - 15.0 тис. грн. 

    - направити на  пункт 10 «Ліквідація фільтруючих накопичувачів»  + 15.0 тис. грн. 

 Зняти  із пункту 5 «Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них»  - 340.0 тис грн.    

     - направити на  пункт 4 «Проведення  заходів із захисту від підтоплення і затоплення,  

       направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до  

       допустимого рівня їх негативного  впливу на території» вул. В.Стуса№8 + 340.0 тис. грн. 

 Зняти  із пункту 5 «Будівництво  каналізаційних мереж і споруд на них»  - 10.0 тис грн.   

      - направити на  пункт 2 «Заходи з озеленення» ЗОШ №2 + 10.0 тис грн.   
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ВИСТУПИЛИ: 

Л.І.Горват – депутат міської ради, з пропозицією у п.2  «Заходи з озеленення» внести 

зміни: 

- вул. Шухевича -10 тис.грн 

- вул. Шухевича (видалення аварійних та фаутних зелених насаджень) -40 тис.грн. 

 

Голосували про зміни до проекту рішення 27/46 -18. 

     «за»            -  19 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни у пункті 2  «Заходи з озеленення». 

- вул. Шухевича -10 тис.грн 

- вул. Шухевича (видалення аварійних та фаутних зелених насаджень) - 40 тис.грн. 

 

Голосували про прийняття рішення № 27/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   - 1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 27/46-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

30. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки (ФГ 

Марусячин О.С.). (Проект №957)  

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 28/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  16 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   2 
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(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  28/46-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

31. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівельі споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність. 

(гр.Матейко В.І.). (Проект № 958) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

 ВИСТУПИЛИ: 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про проект рішення; про приналежність земельної 

ділянки Т.І.Рибаку. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради,  про пропозицію депутата щодо цього проекту 

рішення. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, за результатом прийнятого рішення буде судова 

справа.  

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про підтримку даного проекту рішення 

комісією. 

В.І.Матейко – заявник, про виділення однієї земельної ділянки  двом заявникам; про 

домовленість між ним та Т.І.Рибаком щодо вирішення питання виділення земельної ділянки 

у м.Івано-Франківськ Т.І.Рибаку в замін ділянки у м.Бурштин; про пропозицію сплати                       

10 тис.доларів; про рішення суду щодо права власності на будинок за В.І.Матейком; про 

виділення земельної ділянки Рибаку по вул. Лісна у м.Бурштин. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про виділення земельної ділянки по 

вул. Проектна та необхідність прийняття рішення. 

Голосували про прийняття рішення по проекту № 958 в цілому. 

                                                         «за»          - 11  
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                                                        «проти»    - 1 

                                                        «утрим.»   - 6 

(Результати поіменного голосування додаються). 

        Проект депутатами відхилено, оскільки не отримав 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 індивідуальногогаража з передачею у приватну власність                                   

(гр. Кізан Я.П.). ( Проект №959) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 29/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  29/46-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (гр. 

Галамага Л.Ю.). (Проект №960)  

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 30/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 
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(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  30/46-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

34. Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок  для будівництва індивідуальних гаражів, з передачею у власні                                    

(гр.гр. Баранович М.В.,Тарасюк Ю.В.). (Проект №961) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 31/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  31/46-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

35. Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Месеренко В.М.).  (Проект №962) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 32/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  32/46-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 
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(присадибнаділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської 

ради (гр. Сосонка І.В.). (Проект №963) 

 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 33/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  33/46-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власність із земель запасу 

міської ради (гр.гр. Романчук І.Б., Дмитришин Б.І., Тутка Л.М.). (Проект №964) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 34/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  34/46-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

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

будівництва індивідуального гаражаз передачею у власність. (гр. Войтенко О.Г.).                 

(Проект №965) 

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 35/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  35/46-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

39. Про внесення в список черговості на виділення земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів (гр. Жовнірега М.І.). (Проект №966) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 36/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  36/46-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

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

будівництва індивідуального гаражаз передачею у власність (гр. Нетецький А.М.). 

(Проект №971) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 37/46-18 в цілому. 
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                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  37/46-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

41. Про внесення в список черговості на виділення земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних гаражів (гр.гр. Ковалишин П.Р, Гащак Ю.Я.). (Проект №972) 

 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 38/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  38/46-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

42. 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 (гр. Задорожний М.В.). (Проект №977) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 39/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  39/46-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власністьіз земель запасу 

міської ради (гр. Назара І.С.). (Проект №978) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 40/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  40/46-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

44. 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 

(гр.Левицької Я.С.). (Проект №979) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 41/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  41/46-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 
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45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у власністьіз земель запасу 

міської ради (гр. Смаль В.І.). (Проект №992) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 42/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  42/46-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

46. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 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 (гр. Мосейчук В.С.). (Проект №993) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 43/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  43/46-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

47. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки                  

(п/пСенчина Я.Й.). (Проект №994) 

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 44/46-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  44/46-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

48. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок ТзОВ «Галичанка». (Проект №947) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології про підтримку даного проекту. 

ВИСТУПИЛИ: 

С.Р.Іванюк – депутат міської ради, про відсутність у проекті рішення даних щодо 

земельної ділянки, яка пропонується до поділу.  

Р.О.Джура – міський голова, з пропозицією відправити направити даний проект 

рішення на  доопрацювання. 

                                        Голосували про направленя проекту № 947 на доопрацювання. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: направити проект № 947 на доопрацювання.  

СЛУХАЛИ: 

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

СЛУХАЛИ: 
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50. Депутатські запити. (Не було). 

СЛУХАЛИ: 

51. Різне.(Не було). 

 

Міський голова                                                                  Роксолана Джура  


