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Бурштинська міська рада
ПРОТОКОЛ
сорок дев’ятої сесії міської ради сьомого скликання
Від 30 березня 2018 року

м. Бурштин

Початок: 10:00
Закінчення: 18:10
Всього обрано депутатів - 26
Присутні на сесії:
–

22 депутати міської ради (список додається).

–

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

Відсутні на сесії: 4 депутати міської ради (І.Я.Дашевич, А.С.Процик, К.М.Соронович,
М.В.Шкарпович).
СЛУХАЛИ: Про зміни в склад лічильної комісії на 49 сесію.
ДОПОВІДАВ:
Р.О.Джура - міський голова, яка запропонувала доповнити

персональний склад

лічильної комісії:
1.Л.Р.Івасюк – депутат міської ради.
Голосували про зміни в склад лічильної комісії на 49 сесію.
«за»

- 13

«проти»

- 4

«утрим.»

- 2

(Результати поіменного голосування додаються).
Пропозиція депутатами відхилена, оскільки не отримала необхідної більшості
голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський
голова.
СЛУХАЛИ: Про зміни в склад лічильної комісії на 49 сесію.
ДОПОВІДАВ:
І.З.Карвацький – депутат міської ради, який запропонував доповнити персональний
склад лічильної комісії:
1.Р.С.Іванюк – депутат міської ради.
Голосували про зміни в склад лічильної комісії на 49 сесію.
«за»

- 16

«проти»

- 1

2

«утрим.»

- 2

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: ввести в склад лічильної комісії на 49 сесію депутата міської ради
Р.С.Іванюка.
СЛУХАЛИ:
Про порядок денний сорок дев’ятої сесії Бурштинської міської ради сьомого
скликання.
ДОПОВІДАВ:
Р.О.Джура - міський голова, яка ознайомила з проектом порядку денного сорок
дев’ятої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання:
1. Про звернення міської ради щодо прийняття у Республіці Польща закону про
Інститут національної пам’яті. (Проект №1037)
Доповідач: І.Р.Харів – депутат міської ради
2. Про порядок використання революційного прапора ОУН на території м. Бурштин.
(Проект №1038)
Доповідач: І.М.Мазур – депутат міської ради
3. Про виконання бюджету міста за 2017 рік. (Проект № 1011)
4. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект №1033)
Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу
5. Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки громадської
організації фізкультурно-спортивного спрямування НФК “Бурштин” на 2018 рік.
(Проект №1039)
6. Про затвердження програми фінансової підтримки громадської організації
“Бурштинська міська федерація футболу” на 2018 рік. (Проект № 1040)
Доповідач: М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту
7. Про програму фінансової підтримки Рогатинської міськміжрайонної філії
Державна установа “Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ
України” на 2018 -2020 роки. (Проект №1021)
Доповідач:Н.Ю.Кицела – заступник міського голови
8. Про зняття з контролю рішень ради. (Проект № 1008)
Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу
9. Про зняття з контролю рішень ради. (Проект № 1010)
Доповідач: С.Б.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення
10. Про зняття з контролю рішень ради. (Проект № 1012)
Доповідач: В.Р.Гулик – перший заступник міського голови
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11. Про план заходів щодо оптимізації видатків на 2018 рік в бюджетних установах
міста.(Проект №984)
12. Про внесення змін до штатних розписів закладів загальної середньої освіти міста
та структурного підрозділу відділу освіти і науки (централізованої бухгалтерії).
(Проект № 1009)
Доповідач: І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки
13. Про заборону обігу готівкових коштів у навчальних закладах м. Бурштина та с.
Вигівка. (Проект № 999)
Доповідач: І.В.Прокопів – депутат міської ради
14. Про внесення змін до Положення щодо проведення закупівель, затверджено
рішенням міської ради від 29.11.2016 №03/20-16, зі змінами. (Проект №1036)
Доповідач: І.З.Карвацький – депутат міської ради
15. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та
с.Вигівка на 2018 рік. (Проект №1034)
Доповідач: М.С.Назар – начальник відділу економіки та промисловості
16. Про затвердження Положення про відділ соціального захисту населення
Бурштинської міської ради в новій редакції. (Проект № 1000)
Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови
17. Про фінансово-господарську та медичну діяльність КО «Бурштинська центральна
міська лікарня» за 2017 рік. (Проект№1022)
Доповідач:С.М.Сопільняк – головний лікар КО «Бурштинська центральна міська
лікарня»
18. Про створення комунального некомерційного закладу «Бурштинський міський
Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської

ради та

затвердження його Статуту. (Проект №1031)
Доповідач:В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу
19. Про внесення змін у Статут

КО «Бурштинська центральна міська лікарня».

(Проект №951)
Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови
20. Про роботу відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської
ради за 2017 рік. (Проект №985)
Доповідач: А.О.Пендерецька – спеціаліст відділу культури, туризму та зовнішніх
зв’язків
21. Про встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого
постачання гарячої води та послуги з централізованого опалення. (Проект № 1032)
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Доповідач: А.Д.Возний – представник ВП «ДТЕК Бурштинської ТЕС»
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ
22. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для ведення особистого селянського господарства

з передачею у власність

(гр.Бачинська О.Б.). (Проект № 996)
23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва з передачею

у

власність із земель запасу міської ради (гр. Якимів Т.В.). (Проект № 997)
24. 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. Калин В.М.).
(Проект № 1002)
25. Про поставлення на чергу для

отримання земельної ділянки для ведення

особистого селянського господарства. (Проект № 1003)
26. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) межземельних ділянок в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Камінська С.О., Квас Л.І.).
(Проект № 1004)
27. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (гр.гр.
Марусячин В.М., Марусячин В.С.,Камінська С.О., Квас Л.І.). (Проект № 1005)
28. Про відмову громадянину Сташківу Я.М. у наданні дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування
жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з
передачею у власність. (Проект № 1006)
29. Про відмову у наданні дозволу громадській організації «Братство демократичної
української молоді» на розроблення проекту землеустрою земельної ділянки та
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в м. Бурштині,
вул. Міцкевича, 49А. (Проект № 1007)
30. Про припинення договору оренди земельної ділянки по вул. С.Бандери,73 шляхом
його розірвання у зв’язку з договором купівлі-продажу нежитлового приміщення
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та

переведення

земельної

ділянки

в

землі

запасу

міської

ради

(ПП Янишівський А.І.). (Проект № 1013)
31. 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. Гарас В.І.).(Проект № 1014)
32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва та обслуговування жилихбудинків, господарських будівель і споруд
(присадибнаділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської
ради (гр. Тіщенко Р.С.). (Проект № 1015)
33. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки
(ПП «Зодіак», директор Стеців П.І.). (Проект № 1016)
34. 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. Шуфлат Г.І.).
(Проект № 1017)
35. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (гр.
Осадча Н.М.). (Проект № 1018)
36. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) межземельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Осадча Н.М.). (Проект № 1019)
37. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для
будівництва та обслуговування жилихбудинків, господарських будівель і споруд
(присадибнаділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської
ради (гр. гр. Ромах Н.О.,Онуфрик Б.Д.,Пинило М.Д.,Курган Б.О.). (Проект № 1020)
38. Про надання попереднього погодження приватному підприємцю Журавльову
Леоніду Володимировичу, на продаж земельної ділянки для обслуговування
торгового магазину в м. Бурштин. (Проект №1024)
39. 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. Дидик Р.В.). (Проект №1025)

6

40. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) межземельної ділянки в натурі (на місцевості)
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та
споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Кузьменко Г.В.). (Проект
№1026)
41. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність
(гр. Кузьменко Г.В.). (Проект №1027)
42. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва індивідуального гаража з передачею у власність (гр. Леуш П.Ю.).
(Проект №1028)
43. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки

для будівництва індивідуального гаража, з передачею у

власність (гр. Драбчук О.Т.). (Проект №1029)
44. Про затвердження проекту землеустрою щодовідведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (гр.
Деренюк І.І.). (Проект №1030)
45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та
об’єднання земельних ділянок ТзОВ «Галичанка». (Проект №947)
46. Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок, право оренди яких підлягає продажу на конкурентних засадах
(земельних торгах). (Проект №878)
Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу
47. Відповіді на депутатські запити.
48. Депутатські запити.
49. Різне.
Голосували про прийняття проекту порядку денного 49 сесії за основу.
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: проект порядку денного 49 сесії прийняти за основу.
ВИСТУПИЛИ:
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Р.О.Джура – міський голова, яка запропонувала внести до порядку денного зміни:
-

Зняти з обговорення:
пункт 19 «Про внесення змін у Статут

КО «Бурштинська центральна міська

лікарня»» (Проект № 951) на підставі пропозиції постійної комісії з питань бюджету та
економічного розвитку;
пункт 29 «Про відмову у наданні дозволу громадській організації «Братство
демократичної української молоді » на розроблення проекту землеустрою земельної ділянки
та

проведення

експертної

грошової

оцінки

земельної

ділянки

в

м.

Бурштині,

вул. Міцкевича, 49А» (Проект № 1007) на підставі службової записки начальника земельноекологічного відділу В.М.Копаниці (службова записка додається);
пункт 38 «Про надання попереднього погодження приватному підприємцю
Журавльову Леоніду Володимировичу, на продаж земельної ділянки для обслуговування
торгового магазину в м. Бурштин» (Проект № 1024) на підставі службової записки
начальника земельно-екологічного відділу В.М.Копаниці (службова записка додається).
Голосували про внесення зміни до порядку денного 49 сесії.
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: Зняти з обговорення:
пункт 19 «Про внесення змін у Статут

КО «Бурштинська центральна міська

лікарня»» (Проект № 951);
пункт 29 «Про відмову у наданні дозволу громадській організації «Братство
демократичної української молоді » на розроблення проекту землеустрою земельної ділянки
та

проведення

експертної

грошової

оцінки

земельної

ділянки

м.

Бурштині,

вул. Міцкевича, 49А» (Проект № 1007);
пункт 38 «Про надання попереднього погодження приватному підприємцю
Журавльову Леоніду Володимировичу, на продаж земельної ділянки для обслуговування
торгового магазину в м. Бурштин» (Проект № 1024).
ВИСТУПИЛИ:
Р.О.Джура – міський голова, яка запропонувала внести до порядку денного зміни:
внести зміни до порядку розміщення питань пункту 11 та пункту 17.
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Голосували про внесення зміни до порядку денного 49 сесії.
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: внести зміни до порядку розміщення питань пункту 11 та пункту 17.
Голосували про порядок денний 49 сесії в цілому.
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний сорок дев’ятої сесії Бурштинської міської ради сьомого
скликання:
1. Про звернення міської ради щодо прийняття у Республіці Польща закону про
Інститут національної пам’яті. (Проект №1037)
Доповідач: І.Р.Харів – депутат міської ради
2. Про порядок використання революційного прапора ОУН на території м. Бурштин.
(Проект №1038)
Доповідач: І.М.Мазур – депутат міської ради
3. Про виконання бюджету міста за 2017 рік. (Проект № 1011)
4. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект №1033)
Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу
5. Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки громадської
організації фізкультурно-спортивного спрямування НФК “Бурштин” на 2018 рік.
(Проект №1039)
6. Про затвердження програми фінансової підтримки громадської організації
“Бурштинська міська федерація футболу” на 2018 рік. (Проект № 1040)
Доповідач: М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту
7. Про програму фінансової підтримки Рогатинської міськміжрайонної філії
Державна установа “Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ
України” на 2018 -2020 роки. (Проект №1021)
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Доповідач:Н.Ю.Кицела – заступник міського голови
8. Про зняття з контролю рішень ради. (Проект № 1008)
Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу
9. Про зняття з контролю рішень ради. (Проект № 1010)
Доповідач: С.Б.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення
10. Про зняття з контролю рішень ради. (Проект № 1012)
Доповідач: В.Р.Гулик – перший заступник міського голови
11. Про фінансово-господарську та медичну діяльність КО «Бурштинська центральна
міська лікарня» за 2017 рік. (Проект№1022)
Доповідач:С.М.Сопільняк – головний лікар КО «Бурштинська центральна міська
лікарня»
12. Про внесення змін до штатних розписів закладів загальної середньої освіти міста
та структурного підрозділу відділу освіти і науки (централізованої бухгалтерії).
(Проект № 1009)
Доповідач: І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки
13. Про заборону обігу готівкових коштів у навчальних закладах м. Бурштина та с.
Вигівка. (Проект № 999)
Доповідач: І.В.Прокопів – депутат міської ради
14. Про внесення змін до Положення щодо проведення закупівель, затверджено
рішенням міської ради від 29.11.2016 №03/20-16, зі змінами. (Проект №1036)
Доповідач: І.З.Карвацький – депутат міської ради
15. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та
с.Вигівка на 2018 рік. (Проект №1034)
Доповідач: М.С.Назар – начальник відділу економіки та промисловості
16. Про затвердження Положення про відділ соціального захисту населення
Бурштинської міської ради в новій редакції. (Проект № 1000)
Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови
17. Про план заходів щодо оптимізації видатків на 2018 рік в бюджетних установах
міста. (Проект №984)
Доповідач: І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки
18. Про створення комунального некомерційного закладу «Бурштинський міський
Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської
затвердження його Статуту. (Проект №1031)
Доповідач:В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу

ради та
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19. Про роботу відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської
ради за 2017 рік. (Проект №985)
Доповідач: А.О.Пендерецька – спеціаліст відділу культури, туризму та зовнішніх
зв’язків
20. Про встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого
постачання гарячої води та послуги з централізованого опалення. (Проект № 1032)
Доповідач: А.Д.Возний – представник ВП «ДТЕК Бурштинської ТЕС»
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ
21. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для ведення особистого селянського господарства

з передачею у власність

(гр.Бачинська О.Б.). (Проект № 996)
22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва з передачею

у

власність із земель запасу міської ради (гр. Якимів Т.В.). (Проект № 997)
23. 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. Калин В.М.).
(Проект № 1002)
24. Про поставлення на чергу для

отримання земельної ділянки для ведення

особистого селянського господарства. (Проект № 1003)
25. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) межземельних ділянок в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Камінська С.О., Квас Л.І.).
(Проект № 1004)
26. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (гр.гр.
Марусячин В.М., Марусячин В.С.,Камінська С.О., Квас Л.І.). (Проект № 1005)
27. Про відмову громадянину Сташківу Я.М. у наданні дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування
жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з
передачею у власність. (Проект № 1006)
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28. Про припинення договору оренди земельної ділянки по вул. С.Бандери,73
шляхом його розірвання у зв’язку з
приміщення

договором купівлі-продажу нежитлового

та переведення земельної ділянки в землі запасу міської ради

(ПП Янишівський А.І.). (Проект № 1013)
29. 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. Гарас В.І.). (Проект № 1014)
30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва та обслуговування жилихбудинків, господарських будівель і споруд
(присадибнаділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської
ради (гр. Тіщенко Р.С.). (Проект № 1015)
31. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки
(ПП «Зодіак», директор Стеців П.І.). (Проект № 1016)
32. 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. Шуфлат Г.І.).
(Проект № 1017)
33. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (гр.
Осадча Н.М.). (Проект № 1018)
34. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) межземельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Осадча Н.М.). (Проект № 1019)
35. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для
будівництва та обслуговування жилихбудинків, господарських будівель і споруд
(присадибнаділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської
ради (гр. гр. Ромах Н.О.,Онуфрик Б.Д.,Пинило М.Д.,Курган Б.О.). (Проект № 1020)
36. 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. Дидик Р.В.). (Проект №1025)
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37. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) межземельної ділянки в натурі (на місцевості)
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та
споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Кузьменко Г.В.). (Проект
№1026)
38. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність
(гр. Кузьменко Г.В.). (Проект №1027)
39. 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. Леуш П.Ю.).
(Проект №1028)
40. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки

для будівництва індивідуального гаража, з передачею у

власність (гр. Драбчук О.Т.). (Проект №1029)
41. Про затвердження проекту землеустрою щодовідведення земельної ділянки для
ведення

особистого

селянського

господарства

з

передачею

у

власність

(гр. Деренюк І.І.). (Проект №1030)
42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та
об’єднання земельних ділянок ТзОВ «Галичанка». (Проект №947)
43. Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок, право оренди яких підлягає продажу на конкурентних засадах
(земельних торгах). (Проект №878)
Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу
44. Відповіді на депутатські запити.
45. Депутатські запити.
46. Різне.
СЛУХАЛИ:
1. Про звернення міської ради щодо прийняття у Республіці Польща закону про
Інститут національної пам’яті. (Проект №1037)
ДОПОВІДАВ:
І.Р.Харів – депутат міської ради, який ознайомив з текстом звернення та проектом
рішення, рекомендаціями постійних депутатських комісій.
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Голосували про прийняття рішення № 01/49-18 в цілому.
«за»

- 19

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 01/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
2. Про порядок використання революційного прапора ОУН на території м. Бурштин.
(Проект №1038)
ДОПОВІДАВ:
І.М.Мазур – депутат міської ради, яка ознайомила проектом рішення, рекомендаціями
постійних депутатських комісій.
ВИСТУПИЛИ:
А.І.Федорняк – депутат міської ради, про відсутність конструктивну у проекті
рішення; про відсутність святкувань на місцевому рівні згідно запропонованих дат; про
необхідність проведення просвітницької роботи.
І.М.Мазур – депутат міської ради, про проведення заходів у закладах освіти; про
неохідність прийняття даного рішення.
А.І.Федорняк – депутат міської ради, про причини прийняття рішення.
Р.О.Джура – міський голова, про позицію чиновника; про прапор; про вшанування
учасників ОУН –УПА; про вітання ветерана ОУН-УПА Ф.Наритника.
І.М.Мазур – депутат міської ради, про рішення обласних рад щодо використання
прапора ОУН.
Голосували про прийняття рішення № 02/49-18 в цілому.
«за»

- 16

«проти» - 0
«утрим.» - 1
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 02/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
3. Про виконання бюджету міста за 2017 рік. (Проект № 1011)
ДОПОВІДАВ:
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О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, яка ознайомила проектом рішення,
рекомендацією до проекту рішення комісії з питань бюджету та економічного розвитку про
підтримку даного проекту.
ВИСТУПИЛИ:
Р.С.Іванюк – депутат міської ради, про підтримку даного проекту.
В.Л.Рик – депутат міської ради, про підтримку даного проекту.
Голосували про прийняття рішення № 03/49-18 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 03/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
4. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект №1033)
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 в складі доходів спеціального фонду міського бюджету іншу субвенцію з
Бовшівського сільського бюджету

для створення фонду охорони навколишнього

середовища у сумі 4100000,0 грн Івано – Франківського обласного бюджету на будівництво
(нове) систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них в м. Бурштин,
вул. Енергетиків
(в т.ч. виготовлення проектно – кошторисної документації) у сумі 700000,0 грн
Та спрямувати Бурштинській міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи
за рахунок цільових фондів» +4800000,0 грн
2.Відповідно до листів розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету:
2.1 КО «Бурштинська ЦМЛ»
КПКВКМБ 0122010 « Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - - 3000,0
грн
КПКВКМБ 0122112 « Первинна медико – санітарна допомога населенню» +3000,0 грн

15

2.2 Бурштинська міська рада
Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку за КПКВКМБ 0110180 « Інша
діяльність у сфері державного управління» у сумі 14537.20 грн ( програма фінансового
забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради).
Зменшити призначення за КПКВКМБ 0115011 «проведення навчально – тренувальних
зборів» - 310000,0 грн
Збільшити за КПКВКМБ 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які
здійснюють

фізкультурно-спортивну діяльність

в

регіоні»+310000,0

грн

(Програма

фінансової підтримки громадської організації “Бурштинська міська федерація футболу” на
2018 рік – 10000,0 грн; Програма розвитку та фінансової підтримки громадської організації
фізкультурно-спортивного спрямування НФК “Бурштин” на 2018 рік – 300000,0 грн)
Зняти з співфінансування проектів стратегії з ДТЕК-30000,0грн.
Та направити на «Програму про дольову участь співвласників у поточному та капітальному
ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин на 2018 рік»+30000,0грн.
внести відповідні зміни до бюджету:
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» -30000,0 грн.
КПКВКМБ

0116090

«Інша

діяльність

у

сфері

житлово-комунального-

господарства»+30000,0грн.
2.3 Відділ освіти і науки
Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку за КПКВКМБ 0611010
«Дошкільні навчальні заклади» в сумі 21000,0 грн
2.4.Зменшити бюджетні призначення по
КВК 08 «Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради»
КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на
суму 12000,00 грн.
та відповідно збільшити за
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КПКВКМБ

0813192

«Надання

фінансової

підтримки

громадським

організаціям

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» на суму
12000,00 грн.
3. Відповідно до розпорядження міського голови від 16 березня 2018 року №101 «Про
внесення змін в розпорядження від 03.03.2018р. №81» та затвердженого Плану
природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони навколишнього середовища

по

Бурштинській міській раді на 2018 рік (зі змінами) спрямувати залишок коштів спеціального
фонду (іншої субвенції з Бовшівського сільського бюджету на виконання природоохоронних
заходів), що утворився станом на 01.01.2018 року, на реалізацію природоохоронних заходів
відповідно до плану природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони навколишнього
природного середовища по Бурштинській міській раді на 2018 рік, а саме:
3.1.Бурштинській міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок
цільових фондів»+2566623,0грн.
3.2.Відділу

освіти

і

науки

Бурштинської

міської

ради

за

КПКВКМБ

1018340

«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»+10000,0грн.
3.3. Фінансовий відділ за КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»+190000,0грн.
Запропонувала :
1. Внести зміни до наступних програм:
КПКВК
Найменування програми
МБ
0813242 До Програми соціального захисту населення міста
Бурштин та села Вигівка на 2018-2020 роки.

КЕКВ

березень

2730

12600

2730

-12600

п.10- Адресна допомога одиноким громадянам
похилого віку до свят (Різдво, Пасха, День людей
похилого віку)
0813242

До 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
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територіальної цілісності України, та інших
громадян, які залучалися і брали безпосередню
участь в Антитерористичній операції в районах її
проведення на 2018-2020 роки
п.5 - Надання матеріальної допомоги особам
(одноразово), призваним на військову службу за
контрактом в розмірі 10 тис.грн.
Всього

0,00

2. Відповідно до розпорядження міського голови від 23.03.2018 №120 «Про виділення з
резервного фонду коштів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації» виділити кошти з
резервного фонду міського бюджету

в сумі 23532,0 грн. на ліквідацію наслідків

надзвичайної ситуації (сильні снігопади), що мали місце в м.Бурштин 18-19 березня 2018
року, а саме – прогортання вулиць м.Бурштин та с.Вигівка та внести зміни до бюджету :
КПКВКМБ 3718700 «Резервний фонд»-23532,0грн.
КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха» +23532,0грн.
Голосували про прийняття проекту рішення 04/49 -18 за основу.
«за»

- 18

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: проект рішення № 04/49-18 прийняти за основу.
Голосували про зміни до проекту рішення 04/49 -18.
«за»

- 18

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: внести зміни.
1.Врахувати в складі доходів спеціального фонду міського бюджету іншу субвенцію з
Бовшівського сільського бюджету
середовища у сумі 4100000,0 гр

для створення фонду охорони навколишнього

Івано – Франківського обласного бюджету на будівництво

(нове) систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них в м. Бурштин,
вул. Енергетиків

18

(в т.ч. виготовлення проектно – кошторисної документації) у сумі 700000,0 грн
Та спрямувати Бурштинській міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи
за рахунок цільових фондів» +4800000,0 грн
2.Відповідно до листів розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету:
2.1 КО «Бурштинська ЦМЛ»
КПКВКМБ 0122010 « Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - - 3000,0
грн
КПКВКМБ 0122112 « Первинна медико – санітарна допомога населенню» +3000,0 грн
2.2 Бурштинська міська рада
Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку за КПКВКМБ 0110180 « Інша
діяльність у сфері державного управління»

у сумі 14537.20 грн (програма фінансового

забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради).
Зменшити призначення за КПКВКМБ 0115011 «проведення навчально – тренувальних
зборів» - 310000,0 грн
Збільшити за КПКВКМБ 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які
здійснюють

фізкультурно-спортивну діяльність

в

регіоні»+310000,0

грн

(Програма

фінансової підтримки громадської організації “Бурштинська міська федерація футболу” на
2018 рік – 10000,0 грн; Програма розвитку та фінансової підтримки громадської організації
фізкультурно-спортивного спрямування НФК “Бурштин” на 2018 рік – 300000,0 грн)
Зняти з співфінансування проектів стратегії з ДТЕК-30000,0грн.
Та направити на «Програму про дольову участь співвласників у поточному та капітальному
ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин на 2018 рік»+30000,0грн.
внести відповідні зміни до бюджету:
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» -30000,0 грн.
КПКВКМБ

0116090

господарства»+30000,0грн.
2.3 Відділ освіти і науки

«Інша

діяльність

у

сфері

житлово-комунального-
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Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку за КПКВКМБ 0611010
«Дошкільні навчальні заклади» в сумі 21000,0 грн
2.4.Зменшити бюджетні призначення по
КВК 08 «Відділ соціального захисту Бурштинської міської ради»
КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на
суму 12000,00 грн.
та відповідно збільшити за
КПКВКМБ

0813192

«Надання

фінансової

підтримки

громадським

організаціям

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» на суму
12000,00 грн.
3. Відповідно до розпорядження міського голови від 16 березня 2018 року №101 «Про
внесення

змін

в

розпорядження

від

03.03.2018р.№81»

та

затвердженого

Плану

природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони навколишнього середовища по
Бурштинській міській раді на 2018 рік (зі змінами) спрямувати залишок коштів спеціального
фонду(іншої субвенції з Бовшівського сільського бюджету на виконання природоохоронних
заходів) , що утворився станом на 01.01.2018 року, на реалізацію природоохоронних заходів
відповідно до плану природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони навколишнього
природного середовища по Бурштинській міській раді на 2018 рік, а саме:
3.1.Бурштинській міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок
цільових фондів»+2566623,0грн.
3.2.Відділу

освіти

і

науки

Бурштинської

міської

ради

за

КПКВКМБ

1018340

«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»+10000,0грн.
3.3. Фінансовий відділ за КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»+190000,0грн.
Внести зміни до наступних програм:
КПКВК
Найменування програми
МБ
0813242 До Програми соціального захисту населення міста
Бурштин та села Вигівка на 2018-2020 роки.
п.10- Адресна допомога одиноким громадянам
похилого віку до свят (Різдво, Пасха, День людей

КЕКВ

березень

2730

12600
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похилого віку)

0813242

До 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

2730

-12600

п.5 - Надання матеріальної допомоги особам
(одноразово), призваним на військову службу за
контрактом в розмірі 10 тис.грн.
Всього

0,00

Відповідно до розпорядження міського голови від 23.03.2018 №120 «Про виділення з
резервного фонду коштів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації» виділити кошти з
резервного фонду міського бюджету

в сумі 23532,0 грн. на ліквідацію наслідків

надзвичайної ситуації (сильні снігопади), що мали місце в м.Бурштин 18-19 березня 2018
року, а саме – прогортання вулиць м.Бурштин та с.Вигівка та внести зміни до бюджету :
КПКВКМБ 3718700 «Резервний фонд»-23532,0грн.
КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха» +23532,0грн.
Голосували про прийняття рішення № 04/49-18 в цілому.
«за»

- 21

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ прийняти рішення № 04/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
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5. Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки громадської
організації фізкультурно-спортивного спрямування НФК “Бурштин” на 2018 рік.
(Проект №1039)
ДОПОВІДАВ:
М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту, яка ознайомила з проектом
рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань бюджету та економічного
розвитку, з питань гуманітарної політики про підтримку даного проекту.
Голосували про прийняття рішення № 05/49-18 в цілому.
«за»

- 21

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 05/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
6. Про затвердження програми фінансової підтримки громадської організації
“Бурштинська міська федерація футболу” на 2018 рік. (Проект № 1040)
ДОПОВІДАВ:
М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту, яка ознайомила з проектом
рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань бюджету та економічного
розвитку, з питань гуманітарної політики про підтримку даного проекту.
Голосували про прийняття рішення № 06/49-18 в цілому.
«за»

- 19

«проти» - 0
«утрим.» - 2
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 06/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
7. Про програму фінансової підтримки Рогатинської міськміжрайонної філії
Державна установа “Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ
України” на 2018 -2020 роки. (Проект №1021)
ДОПОВІДАВ:
Н.Ю.Кицела – заступник міського голови, яка ознайомила з проектом рішення,
рекомендацією до проекту рішення комісії з питань бюджету та економічного розвитку про
підтримку даного проекту.
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ВИСТУПИЛИ:
І.О.Дулик – депутат міської ради, з пропозицією заслухати інформацію про діяльність
філії на території м.Бурштина.
С.С.Дубик – представник Рогатинської міськміжрайонної філії Державна установа
“Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України”, про роботу філії на
території міста та двох районів; про напрямки діяльності.
В.Л.Рик – депутат міської ради, про підтримку проекту рішення; про допомогу філії у
вирішенні питань на окрузі.
В.Є.Василик – депутат міської ради, про підтримку проекту рішення; про надання
інформації щодо інфекційних захворювань на території протягом 20 років.
С.С.Дубик – представник Рогатинської міськміжрайонної філії Державна установа
“Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України”, про чотири спалахи у
Галицькому районі; про розмежування повноважень із іншими державними структурами.
А.С.Іваськів – депутат Івано – Франківської обласної ради, про необхідність
систематичного відбору проб проб повітря у місті (фінансування, погодження ), для ведення
моніторингу стану повітря.
С.С.Дубик – представник Рогатинської міськміжрайонної філії Державна установа
“Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України”, про діяльність щодо
ведення моніторингу на території міста та його періодичність (вимірювання ведуться у
визначених місцях щоквартально).
Р.О.Джура – міський голова, про необхідність проведення вимірювань не тільки у
місті Бурштин.
С.С.Дубик – представник Рогатинської міськміжрайонної філії Державна установа
“Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України”, про дослідження стану
навколишнього середовища підприємством забруднювачем.
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про готовність міської ради фінансувати роботу
філії для дослідження стану навколишнього середовища.
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С.С.Дубик – представник Рогатинської міськміжрайонної філії Державна установа
“Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України”, про необхідність
ліцензій та акредитації для ведення такої діяльності у рамках міжнародних стандартів.
І.З.Карвацький – депутат міської ради, про надання інформації щодо можливості
залучення незалежних організацій для проведення досліджень викидів Бурштинської ТЕС.
Голосували про прийняття рішення № 07/49-18 в цілому.
«за»

- 23

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 07/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
8. Про зняття з контролю рішень ради. (Проект № 1008)
ДОПОВІДАВ:
О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, яка ознайомила з проектом рішення,
рекомендацією до проекту рішення комісій з питань законності та етики про підтримку
даного проекту.
Голосували про прийняття рішення № 08/49-18 в цілому.
«за»

- 23

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 08/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
9. Про зняття з контролю рішень ради. (Проект № 1010)
ДОПОВІДАВ:
С.Б.Коцур – начальник відділу соціального захисту населення, яка ознайомила з
проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісій з питань законності та етики
про підтримку даного проекту.
Голосували про прийняття рішення № 09/49-18 в цілому.
«за»

- 22
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«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 09/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
10. Про зняття з контролю рішень ради. (Проект № 1012)
ДОПОВІДАВ:
В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, який ознайомив з проектом рішення,
рекомендацією до проекту рішення комісій з питань законності та етики про підтримку
даного проекту.
Голосували про прийняття рішення № 10/49-18 в цілому.
«за»

- 22

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 10/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
11. Про фінансово-господарську та медичну діяльність КО «Бурштинська центральна
міська лікарня» за 2017 рік. (Проект№1022)
ДОПОВІДАВ:
С.М.Сопільняк – головний лікар КО

«Бурштинська центральна міська лікарня»,

який ознайомив з фінансово-господарською та медичною діяльністю КО «Бурштинська
центральна міська лікарня» за 2017 рік (додається), проектом рішення, рекомендаціями до
проекту рішення комісій з питань бюджету та економічного розвитку, з питань гуманітарної
політики про підтримку даного проекту.
ВИСТУПИЛИ:
О.Т.Драбчук – депутат міської ради, про кадрове забезпечення педіатрів; про
декларації ( пацієнт – лікар); про напрямки реалізації медичної реформи.
С.М.Сопільняк – головний лікар КО «Бурштинська центральна міська лікарня», про
інтернів; про створення центру первинної допомоги; про набір сімейними лікарями
пацієнтів; про відсутність інструкцій щодо залучення пацієнтів сімейними лікарями.
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Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про відсутність інформації для населення щодо
заключення угод із сімейними лікарями.
О.Т.Драбчук – депутат міської ради, про надання інформації щодо фінансування
програми.
С.М.Сопільняк – головний лікар КО «Бурштинська центральна міська лікарня», про
фінансування програми із державного бюджету; про завдання міської ради створити центр
первинної медико-санітарної допомоги.
І.М.Мазур – депутат міської ради, про покращення інформаційної політики; про
причини збільшення онкології та дитячих захворювань.
С.М.Сопільняк – головний лікар КО «Бурштинська центральна міська лікарня», про
екологічно – небезпечні райони міста.
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, щодо надання інформації про благодійний фонд
лікарні (засновники, використання коштів) та його перевірку контролюючими органами.
С.М.Сопільняк – головний лікар КО «Бурштинська центральна міська лікарня», про
поступлення у благодійний фонд за 2017 рік та використання коштів.
Р.О.Джура – міський голова, про проблеми народжуваності;про стан приміщень
лікарні; про відсутність інформування щодо реформування медицини.
Голосували про прийняття рішення № 11/49-18 в цілому.
«за»

- 23

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 11/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
12. Про внесення змін до штатних розписів закладів загальної середньої освіти міста
та структурного підрозділу відділу освіти і науки (централізованої бухгалтерії).
(Проект № 1009)
ДОПОВІДАВ:
І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки, яка ознайомила з проектом рішення,
рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань бюджету та економічного розвитку, з
питань законності та етики про підтримку даного проекту.
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Запропонувала внести зміни до пункту 2:
«по одній посаді головного бухгалтера».
Голосували про прийняття проекту рішення 12/49 -18 за основу.
«за»

- 22

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: проект рішення № 12/49-18 прийняти за основу.
Голосували про зміни до проекту рішення 12/49 -18.
«за»

- 22

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: внести зміни до пункту 2.
«по одній посаді головного бухгалтера».
Голосували про прийняття рішення № 12/49-18 в цілому.
«за»

- 23

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 12/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
13. Про заборону обігу готівкових коштів у навчальних закладах м. Бурштина та
с. Вигівка. (Проект № 999)
ДОПОВІДАВ:
І.В.Прокопів – депутат міської ради, який ознайомив з проектом рішення,
рекомендаціями до проекту рішення постійних комісій з питань законності та етики про
підтримку даного проекту та з питань гуманітарної політики про не підтримку даного
проекту.
ВИСТУПИЛИ:
Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про підтримку даного проекту рішення.
В.Л.Рик – депутат міської ради, про можливі дії в обхід даного рішення.
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І.М.Мазур – депутат міської ради, про неможливість заборони збирати батьками
готівки; про недостатнє фінансування державою утримання навчальних закладів та розвитку
освіти; про необхідність розробки Положення про залучення додаткових коштів; про наступ
ЗМІ на освіту; про відсутність проблеми у зборі коштів.
А.С.Іваськів – депутат Івано-Франківської обласної ради, про відсутність інформації
щодо використання благодійних коштів; про підтримку даного проекту рішення; про
доопрацювання Положення.
І.В.Прокопів – депутат міської ради, про введення в дію рішення з 01.09.2018 та
можливість доопрацювання Положення.
О.Т.Драбчук – депутат міської ради, про підтримку проекту рішення та введення його
в дію з 01.09.2018.
І.З.Карвацький – депутат міської ради, з пропозицією доручити відділу освіти і науки
розробити Положення прпо благодійні кошти.
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про підтримку проекту рішення.
В.Л.Рик – депутат міської ради, про розподіл коштів за призначенням.
І.М.Мазур – депутат міської ради, про діяльність батьків в освітніх закладах.
І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки, про передбаченя законом контролю за
коштами; про прозорість у використанні коштів освітніми закладами міста.
Р.О.Джура – міський голова, про підтримку проекту рішення та проблеми при його
виконанні.
Голосували про прийняття проекту рішення 13/49 -18 за основу.
«за»

- 22

«проти»

- 0

«утрим.» - 1
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: проект рішення № 13/49-18 прийняти за основу.
Голосували про зміни до проекту рішення 13/49 -18.
«за»

- 21

«проти»

- 0

«утрим.»

- 1

(Результати поіменного голосування додаються).
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ВИРІШИЛИ: внести зміни.
Голосували про прийняття рішення № 13/49-18 в цілому.
«за»

- 21

«проти» - 0
«утрим.» - 1
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 13/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
14. Про внесення змін до Положення щодо проведення закупівель, затверджено
рішенням міської ради від 29.11.2016 №03/20-16, зі змінами. (Проект №1036)
ДОПОВІДАВ:
І.З.Карвацький – депутат міської ради, який ознайомив з проектом рішення.
ВИСТУПИЛИ:
Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив з рекомендаціями:
- комісії з питань бюджету та економічного розвитку:
доповнити п.3.2. «розроблення детальних планів території в урочищі «Пасовище»
м.Бурштина на земельній ділянці площею 12,00 га».
- комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства
ввести в дію рішення по проекту з 01.05.2018.
- погоджувальної ради:
доповнити п.3.2.

«виконання технічного висновку щодо технічного стану

конструкцій будівлі комунального майна».
Голосували про прийняття проекту рішення № 14/49 -18 за основу.
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.» - 1
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: проект рішення № 14/49-18 прийняти за основу.
ВИСТУПИЛИ:
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Т.Д.Попик – голова комісії з питань будівництва, архітектури та житлово –
комунального господарства, про зняття рекомендації комісії.
І.З.Карвацький – депутат міської ради, з пропозицією внести зміни у проект рішення
рекомендовані

комісією з питань бюджету та економічного розвитку, погоджувальною

радою та вилучити пункти:

1. Внести зміни у пункт 3.2 «Положення щодо проведення допорогових закупівель,
затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 р. №03/20-2016 «Про затвердження
Положення щодо проведення допорогових закупівель», замінивши фразу «заходи з
озеленення» на фразу «заходи з озеленення прибудинкової території».

2. Доповнити пункт 3.4. «Положення щодо проведення допорогових закупівель,
затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 р. №03/20-2016 «Про затвердження
Положення щодо проведення допорогових закупівель»:
- заходи озелення, зокрема: косіння трави в межах міста; санітарна очистка дерев та
чагарників понад прибудинкову територію; насадження та догляд міських насаджень поза
межею прибудинкової території; догляд за декоративними садженцями та багаторічниками
понад прибудинкову територію; санітарна чистка лотків (фільтруючих накопичувачів);
заходи з озеленення старого та нового кладовища: косіння трави; придбання багаторічних
зелених насаджень; заходи очистки та озеленення міських скверів.
Голосували про зміни до проекту рішення № 14/49 -18.
«за»

- 22

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

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

доповнити п.3.2. «розроблення детальних планів території в урочищі «Пасовище»
м.Бурштина на земельній ділянці площею 12,00 га».

-

доповнити

п.3.2.

«виконання

технічного

висновку

щодо

конструкційбудівлі комунального майна».
Голосували про зміни до проекту рішення № 14/49 -18.
«за»

- 22

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

технічного

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

3. Внести зміни у пункт 3.2 «Положення щодо проведення допорогових закупівель,
затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 р. №03/20-2016 «Про затвердження
Положення щодо проведення допорогових закупівель», замінивши фразу «заходи з
озеленення» на фразу «заходи з озеленення прибудинкової території».

4. Доповнити пункт 3.4. «Положення щодо проведення допорогових закупівель,
затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 р. №03/20-2016 «Про затвердження
Положення щодо проведення допорогових закупівель»:
- заходи озелення, зокрема: косіння трави в межах міста; санітарна очистка дерев та
чагарників понад прибудинкову територію; насадження та догляд міських насаджень поза
межею прибудинкової території; догляд за декоративними садженцями та багаторічниками
понад прибудинкову територію; санітарна чистка лотків (фільтруючих накопичувачів);
заходи з озеленення старого та нового кладовища: косіння трави; придбання багаторічних
зелених насаджень; заходи очистки та озеленення міських скверів.
Голосували про прийняття рішення № 14/49-18 в цілому.
«за»

- 22

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення 14/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
15. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та
с.Вигівка на 2018 рік. (Проект №1034)
ДОПОВІДАВ:
М.С.Назар – начальник відділу економіки та промисловості, яка ознайомила з
проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення постійних комісій.
Голосували про прийняття рішення № 15/49-18 в цілому.
«за»

- 18

«проти» - 0
«утрим.» - 2
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(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №15/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
16. Про затвердження Положення про відділ соціального захисту населення
Бурштинської міської ради в новій редакції. (Проект № 1000)
ДОПОВІДАВ:
Н.Ю.Кицела – заступник міського голови, яка ознайомила з проектом рішення,
рекомендаціями до проекту рішення постійних комісій з питань гуманітарної політики, з
питань законності та етики про підтримку даного проекту рішення.
Голосували про прийняття рішення № 16/49-18 в цілому.
«за»

- 18

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №16/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
17. Про план заходів щодо оптимізації видатків на 2018 рік в бюджетних установах
міста. (Проект №984)
ДОПОВІДАВ:
І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки, яка ознайомила з проектом рішення;
рекомендаціями постійних депутатських комісій до додатку № 1.
ВИСТУПИЛИ:
В.Л.Рик – депутат міської ради, про підтримку даного проекту рішення.
Голосували про прийняття проекту рішення № 17/49 -18 за основу.
«за»

- 18

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: проект рішення № 17/49-18 прийняти за основу.
Голосували про додаток № 1 до проекту рішення № 17/49 -18 .
«за»

- 16

«проти»

- 0
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«утрим.»

- 2

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти додаток № 1 до проекту рішення № 17/49 -18.
ВИСТУПИЛИ:
С.М.Сопільняк – головний лікар КО

«Бурштинська центральна міська лікарня»,

який ознайоми із додатком №3 до проекту рішення та

пропозицією комісії з питань

законності та етики:
виключити

п.2 в додатку № 3 «Припинення медичного обслуговування

(стаціонарного) жителів навколишніх сіл, кошти на лікування яких передбачені в бюджеті
Галицького району або обслуговування їх тільки після отримання коштів субвенції з
районного бюджету» .
В.Л.Рик – депутат міської ради, про обслуговування мешканців сіл; інфекційне
відділення.
С.М.Сопільняк – головний лікар КО «Бурштинська центральна міська лікарня», про
можливість використання приміщення інфекції під хоспіс з 2020 року.
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про роботу депутатської комісії по вивченню
діяльності лікарні; про поганий стан лікарні; про необхідність ремонту у палатах дитячого
відділення; про необхідність ремонту приймального покою.
О.Т.Драбчук – депутат міської ради, про про необхідність збереження інфекційного
відділення для потреб ОТГ.
С.М.Сопільняк – головний лікар КО «Бурштинська центральна міська лікарня», про
розгляд можливості фінансування інфекційного відділення спільно з Рогатинським та
Галицьким районами.
В.Є.Василик – депутат міської ради, про призупинення фінансування
інфекційного відділення з 01.07.2018.
Голосували про зміни до додатку № 3 проекту рішення № 17/49 -18.
«за»

- 21

«проти»

- 0

«утрим.»

- 1

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: внести зміни до додатку № 3 проекту рішення № 17/49 -18.
Вилучити пункти:

районного
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Пункт 2 «Припинення медичного обслуговування (стаціонарного) жителів
навколишніх сіл, кошти на лікування яких передбачені в бюджеті Галицького району, або
обслуговування їх тільки після отримання коштів субвенції з районного бюджету».
Пункт 4 «Ненадання доплат за розширену зону обслуговування та виконання
обов’язків тимчасово відсутніх працівників».
Голосували про зміни до додатку № 3 проекту рішення № 17/49 -18.
«за»

- 15

«проти»

- 2

«утрим.»

- 4

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: внести зміни до додатку № 3 проекту рішення № 17/49 -18.
Пункт 6 викласти в редакції «Призупинення фінансування районного інфекційного
відділення з 01.07.2018».
Голосували про пункт 7 додатку № 3 проекту рішення № 17/49 -18.
«за»

- 21

«проти»

- 0

«утрим.»

- 1

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: підтримати пункт 7 додатку № 3 проекту рішення № 17/49 -18.
Скорочення 5 травматологічних ліжок загально - хірургічного відділення.
ВИСТУПИЛИ:
Н.Ю.Кицела – заступник міського голови, з пропозицією зняти пункт 8 додатку № 3:
Скорочення штатних посад медичних працівників поліклініки після введення в дію
реформи первинної медико-санітарної допомоги з ІІ півріччя 2018 року (лікарів акушергінекологів - 1,75 ст.; акушерки поліклініки -3,0 ст, медсестра відділу профілактики - 0,5 ст,
молодших медичних сестер поліклініки - 4,0 ст., медичних сестер фізкабінету - 2,0 ст,
масажист - 1,0 ст.)
Голосували про пункт 8 додатку № 3 проекту рішення № 17/49 -18.
«за»

- 21

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0
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(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: зняти пункт 8 додатку № 3 проекту рішення № 17/49 -18.
ВИСТУПИЛИ:
Н.Ю.Кицела – заступник міського голови,яка ознайомила з додатком № 2 проекту рішення
№ 17/49 -18 та запропонованими змінами:
1. Зняття надбавки за завідування відділенням працівникам міської дитячої
музичної школи.
Сума економії - 41 000 грн. на рік
Протягом 2018 року
2. Зменшення виплати надбавки за престижність працівникам міської дитячої музичної
школи у розмірі 10% до 5%.
Сума економії – 126 435 грн. на рік.

З січня 2018 року
3.Зменшення кількості годин на творчі колективи міської дитячої музичної школи
до 4 год. на тиждень.
Сума економії - 18 080 грн. на рік
З вересня 2018 року
4.Надання відпуски без збереження заробітної плати відділу культури, туризму і
зовнішніх зв’язків тривалістю 5 (п’ять) календарних днів.
Сума економії - 70 000 грн. на рік.
Протягом 2018 року
5. Зменшення виплати надбавки за престижність працівникам бібліотек у розмірі
з 10% до 5% . Сума економії 15 300 грн.
З квітня 2018 року
Голосували за додаток № 2 до проекту рішення № 17/49 -18 .
«за»

- 19
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«проти»

- 0

«утрим.»

-0

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти додаток № 2 до проекту рішення № 17/49 -18.
Голосували про прийняття рішення № 17/49-18 в цілому.
«за»

- 18

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 17/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
18. Про створення комунального некомерційного закладу «Бурштинський міський
Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської

ради та

затвердження його Статуту. (Проект №1031)
ДОПОВІДАВ:
В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, який ознайомив з проектом рішення та
рекомендаціями постійних депутатських комісій та юридичного відділу ( вилучити те, що
виділено червоним кольором, доповнити – блакитним).
Голосували про прийняття проекту рішення № 18/49 -18 за основу.
«за»

- 18

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: проект рішення № 18/49-18 прийняти за основу.
Голосували про зміни до проекту рішення № 18/49 -18.
«за»

- 20

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: внести зміни.
В пункті 3 «Уповноважити заступника міського голови Кицелу Н.Ю. подавати
державному реєстратору».
Вилучити те, що виділено червоним кольором, доповнити – блакитним.
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Пункт 4 доповнити : «Оголосити конкурс на посаду головного лікаря
«Бурштинської МЦПМСД» в визначений законом термін»
Голосували про зміни до проекту рішення № 18/49 -18.
«за»

- 7

«проти»

- 0

«утрим.»

- 13

(Результати поіменного голосування додаються).
Рекомендація комісії з питань бюджету та економічного розвитку про внесення
зміни в пункт 6.2 Статуту, а саме: після слів «охорона здоров’я» доповнити словами «за
погодженням з міською радою» депутатами відхилена, оскільки не отримала необхідної
більшості голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та
міський голова.
ВИСТУПИЛИ:
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про необхідність прийняття рішення; про
можливість розташування даного закладу у приміщенні відділення неврології за адресою
вул.Шухевича 15; про перенесення відділення неврології у приміщення головного корпусу
лікарні.
Л.С.Кутинська – завідувач відділення неврології, про неможливість перенесення
відділення в приміщення, яке нематиме відповідних умов для хворих.
І.В.Прокопів

– депутат міської ради, з пропозицією присвоїти юридичну адресу

закладу вул.Шухевича 18.
В.Є.Василик

– депутат міської ради, з пропозицією присвоїти юридичну адресу

закладу вул.Шухевича 15.
С.М.Сопільняк – головний лікар КО

«Бурштинська центральна міська лікарня», з

пропозицією присвоїти юридичну адресу закладу вул.Шухевича 15.
І.З.Карвацький

– депутат міської ради, про Положення про конкурс на посаду

головного лікаря закладу.
Голосували про зміни до проекту рішення № 18/49 -18.
«за»

- 19

«проти»

- 0

«утрим.»

- 1

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: внести зміни.
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Викласти пункт 2.2. в редакції: « Юридична
Івано-Франківська обл., м. Бурштин, вул. Шухевича, 15 ».

адреса:

Україна,

77111,

ВИСТУПИЛИ:
І.З.Карвацький

– депутат міської ради, про Положення про конкурс на посаду

головного лікаря закладу.
Голосували про прийняття рішення № 18/49-18 в цілому.
«за»

- 19

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 18/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
19. Про роботу відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської
ради за 2017 рік.(Проект № 985)
ДОПОВІДАВ:
А.О.Пендерецька – спеціаліст відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків, яка
ознайомила з проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення постійних комісій з
питань бюджету та економічного розвитку, з питань гуманітарної політики про підтримку
даного проекту рішення.
Голосували про прийняття рішення № 19/49-18 в цілому.
«за»

- 17

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №19/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
20. Про встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого
постачання гарячої води та послуги з централізованого опалення. (Проект № 1032)
ДОПОВІДАВ:
А.Д.Возний – представник ВП «ДТЕК
проектом рішення та наданими матеріалами.
ВИСТУПИЛИ:

Бурштинської

ТЕС», який ознайомв з
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Р.О.Джура – міський голова, про необхідність залишити у підпорядкуванні
КП «Житловик» тепломережі та транспортування теплової енергії; про величину тарифу; про
переговори між директором КП «Житловик» та директором ВП «ДТЕК

Бурштинської

ТЕС»; про перехід на прямі договори; про надання пропозицій депутатами; про можливе
блокування рахунків; про повноваження виконавчого комітету міської ради на встановлення
тарифів; про розгляд питань життєзабезпечення міста міською радою.
І.О.Дулик – депутат міської ради, про високий тариф на гарячу воду.
Т.Д.Попик – депутат міської ради, про зростання тарифу у відсотках; про складову
хімводоочистки 8,02 грн., яка повинна закладатися на виробництво теплової енергії.
А.Д.Возний – представник ВП «ДТЕК

Бурштинської

ТЕС», про затвердження

тарифу на виробництво НКРЕКП; надав інформацію, що дана складова не закладається у
виробництво теплової енергії.
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про відсутність інформації щодо складових тарифу
на виробництво.
А.Д.Возний – представник ВП «ДТЕК

Бурштинської

ТЕС», про затвердження

тарифу на виробництво у 2011 році.
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про анонсуваня величинини тарифу 656 грн. за
1 Гкал та можливість його затвердження в НКРЕКП.
І.В.Прокопів – депутат міської ради, про борг КП « Житловик» перед Бурштинською
ТЕС; про понаднормові витрати; про зростання зарплат працівників

КП « Житловик»; про

об’єми робіт по тепломережі.
Р.О.Джура – міський голова, про розгляд даного питання профільною комісією; про
надання пропозицій щодо проекту тарифу; про відсутність пропозицій щодо реформування
КП «Житловик»; про можливість відправлення даного проекту на доопрацювання
профільною комісією.
І.З.Карвацький – депутат міської ради, про відсутність письмових гарантій із сторони
КП «Житловик», щодо заключення договорів з ВП «ДТЕК
транспортування теплової енергії.

Бурштинської

ТЕС» на
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А.Д.Возний – представник ВП «ДТЕК

Бурштинської

ТЕС», про направлення

проекту договору до КП «Житловик» та відсутність відповіді.
І.З.Карвацький – депутат міської ради, про зростання боргу до 51 млн.грн та
необхідність письмової форми договору про реструктуризацію боргу із залученням міського
голови; про надання інформації:
1.

КП «Житловик» надати варіанти пропозицій на підвищення тарифу на

транспортування теплової енергії і гарячої води на суми 200 гривень, 170 гривень, 140
гривень, 120 гривень. Якими об’ємами і темпами буде реалізовуватись ремонт і модернізація
тепломережі? Яка зарплата буде у структурі, що буде займатись теплопостачанням?
2.

Меморандум КП «Житловик» з компанією ДТЕК про обов’язкове заключення

договору на транспортування теплової енергії.
3.

Про напрацювання пропозиції по реформуванню КП «Житловик».

4.

КП «Житловик» надати проект договору про реструктуризацію боргу з ПАТ

ДТЕК «Західенерго» із залученням міського голови.
Р.В.Мельничук – начальник господарства КП «Житловик», про необхідність ремонту
теплових мереж та прийняття тарифу.
Л.І.Горват – депутат міської ради, про інформацію щодо підняття тарифу; про розгляд
питання комісією з питань законності та етики; про механізм оплати послуг на
транспортування; про необхідність прийняття тарифу; з пропозицією до Бу ТЕС надати
інформацію про порядок розрахунку за теплову енергію; підготувати проект договору про
реструктуризацію наявного боргу (відповідно до підписаного меморандуму); .
Р.І.Витриховський – представник ВП «ДТЕК Бурштинської ТЕС», про надання до
КП «Житловик» меморандуму переходу на прямі договори.
Примітка. Депутати рекомендували продовжити пленарне засідання.
Л.І.Горват – депутат міської ради, про необхідність перегляду оплати праці
працівникам КП «Житловик», які обслуговують тепломережу; надати проект договору про
реструктуризацію наявного боргу; надати документи про перехід на прямі договори; про
запровадження механізму регуляторного акту.
І.В.Прокопів – депутат міської ради, про недовіру до Бурштинської ТЕС; про зміну
думки представників ТЕС; про заключення прямих договорів; письмові гарантії щодо
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реструктуризації боргу та понад - нормових витрат; про зустріч працівниками
Бурштинської ТЕС.
А.Д.Возний – представник ВП «ДТЕК Бурштинської ТЕС», про розрахунок з КП
«Житловик» за транспортовану теплову енергію із понаднормовими втратами 12 %.
Р.О.Джура – міський голова, з пропозицією відправити даний проект рішення на
доопрацювання.
І.З.Карвацький – депутат міської ради, про розгляд даного питання на наступній сесії.
Голосували про направленя проекту № 1032 на доопрацювання.
«за»

- 19

«проти» - 0
«утрим.» - 1
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: направити проект № 1032 на доопрацювання.
СЛУХАЛИ:
21. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для ведення особистого селянського господарства

з передачею у власність

(гр.Бачинська О.Б.). (Проект № 996)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології про підтримку даного проекту.
Голосували про прийняття рішення № 20/49-18 в цілому.
«за»

- 17

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 20/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
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22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва з передачею

у

власність із земель запасу міської ради (гр. Якимів Т.В.). (Проект № 997)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології про підтримку даного проекту.
Голосували про прийняття рішення № 21/49-18 в цілому.
«за»

- 17

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 21/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
23. 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. Калин В.М.).
(Проект № 1002)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології про підтримку даного проекту.
Голосували про прийняття рішення № 22/49-18 в цілому.
«за»

- 15

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 22/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
24. Про поставлення на чергу для отримання земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства.(Проект № 1003)
ДОПОВІДАВ:
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В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології про підтримку даного проекту.
Голосували про прийняття рішення № 23/49-18 в цілому.
«за»

- 18

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 23/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
25. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) межземельних ділянок в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд
(присадибна

ділянка)

з

передачею

у

власність(гр.

Камінська

С.О.,

Квас Л.І.). (Проект № 1004)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології про підтримку даного проекту.
Голосували про прийняття рішення № 24/49-18 в цілому.
«за»

- 18

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 24/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
26. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (гр.гр.
Марусячин В.М., Марусячин В.С., Камінська С.О., Квас Л.І.). (Проект № 1005)
ДОПОВІДАВ:
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В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології про підтримку даного проекту.
Голосували про прийняття рішення № 25/49-18 в цілому.
«за»

- 19

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 25/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
27. Про відмову громадянину Сташківу Я.М. у наданні дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування
жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з
передачею у власність. (Проект № 1006)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології про підтримку даного проекту.
Голосували про прийняття рішення № 26/49-18 в цілому.
«за»

- 19

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 26/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
28. Про припинення договору оренди земельної ділянки по вул. С.Бандери,73 шляхом
його розірвання у зв’язку з договором купівлі-продажу нежитлового приміщення
та

переведення

земельної

ділянки

(ПП Янишівський А.І.). (Проект № 1013)
ДОПОВІДАВ:

в

землі

запасу

міської

ради
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В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології про підтримку даного проекту.
Голосували про прийняття рішення № 27/49-18 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 27/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
29. 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. Гарас В.І.). (Проект № 1014)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології про підтримку даного проекту.
Голосували про прийняття рішення № 28/49-18 в цілому.
«за»

- 21

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 28/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва та обслуговування жилихбудинків, господарських будівель і споруд
(присадибнаділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської
ради (гр. Тіщенко Р.С.). (Проект № 1015)
ДОПОВІДАВ:
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В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології про підтримку даного проекту.
Голосували про прийняття рішення № 29/49-18 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 29/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
31. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки
(ПП «Зодіак», директор Стеців П.І.). (Проект № 1016)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології про підтримку даного проекту.
Голосували про прийняття рішення № 30/49-18 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 30/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
32. 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. Шуфлат Г.І.).
(Проект № 1017)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології про підтримку даного проекту.
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Голосували про прийняття рішення № 31/49-18 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 31/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
33. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (гр.
Осадча Н.М.). (Проект № 1018)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології про підтримку даного проекту.
Голосували про прийняття рішення № 32/49-18 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 32/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
34. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) межземельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Осадча Н.М.). (Проект № 1019)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології про підтримку даного проекту.
Голосували про прийняття рішення № 33/49-18 в цілому.
«за»

- 20
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«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 33/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
35. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для
будівництва та обслуговування жилихбудинків, господарських будівель і споруд
(присадибнаділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської
ради

(гр. гр. Ромах Н.О.,Онуфрик Б.Д.,Пинило М.Д.,Курган Б.О.). (Проект №

1020)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології про підтримку даного проекту.
Голосували про прийняття рішення № 34/49-18 в цілому.
«за»

- 19

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 34/49-18 в цілому (рішення додається).
ВИСТУПИЛИ:
Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із заявою депутата міської ради
Р.В.Дидика (заява додається).
СЛУХАЛИ:
36. 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. Дидик Р.В.). (Проект №1025)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології про підтримку даного проекту.
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Голосували про прийняття рішення № 35/49-18 в цілому.
«за»

- 18

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 35/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
37. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) межземельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Кузьменко Г.В.). (Проект
№1026)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими документами, проектом рішення, рекомендаціяєю до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології про підтримку даного проекту.
Голосували про прийняття рішення № 36/49-18 в цілому.
«за»

- 17

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 36/49-18 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 ведення особистого селянського господарства з передачею у власність
(гр. Кузьменко Г.В.). (Проект №1027)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології про підтримку даного проекту.
Голосували про прийняття рішення № 37/49-18 в цілому.
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«за»

- 18

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 37/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
39. 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. Леуш П.Ю.).
(Проект №1028)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології про підтримку даного проекту.
Голосували про прийняття рішення № 38/49-18 в цілому.
«за»

- 20

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 38/49-18 в цілому (рішення додається).
ВИСТУПИЛИ:
Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із заявою депутата міської ради
О.Т.Драбчука (заява додається).
СЛУХАЛИ:
40. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки

для будівництва індивідуального гаража, з передачею у

власність (гр. Драбчук О.Т.). (Проект №1029)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології про підтримку даного проекту.
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Голосували про прийняття рішення № 39/49-18 в цілому.
«за»

- 19

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 39/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
41. Про затвердження проекту землеустрою щодовідведення земельної ділянки для
ведення

особистого

селянського

господарства

з

передачею

у

власність

(гр. Деренюк І.І.). (Проект №1030)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з
поданими документами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії
земельної та з питань екології про підтримку даного проекту.
Голосували про прийняття рішення № 40/49-18 в цілому.
«за»

- 21

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 40/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
42. 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
проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісій земельної та з питань екології
та проектом рішення із змінами (додається).
Голосували про прийняття проекту рішення № 41/49 -18 за основу.
«за»

- 21

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
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ВИРІШИЛИ: проект рішення № 41/49-18 прийняти за основу.
Голосували про зміни до проекту рішення № 41/49 -18.
«за»

- 21

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: внести зміни.
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки ТзОВ «Галичанка»
та розірвання договору оренди землі
в м. Бурштині по вул. Шухевича, 11
Розглянувши

технічну

документацію

щодо

поділу

земельної

ділянки

ТзОВ

«Галичанка» та Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
іншого речового права договору оренди землі від 30.06.2017 реєстраційний номер об’єкту
нерухомого майна 1172225226103, індексний номер витягу 91227598, відповідно до ст.ст.
12,79-1,93,120,123,125,126,186 Земельного кодексу України, керуючись ст.ст. 25,26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 31,32,34 Закону України «Про
оренду землі», міська рада
вирішила:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки ТзОВ
«Галичанка» в м. Бурштині по вул. Шухевича,11, площею 0,0568 га, (кадастровий номер
2621210300:01:001:0827) на:
- земельну ділянку площею 0,0418 га (кад. номер 2621210300:01:001:0847) для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі (код використання 03.07);
- земельну ділянку площею 0,0150 га (кад. номер 2621210300:01:001:0846) для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі (код використання 03.07).
2. Розірвати з ТзОВ «Галичанка» договір оренди землі в м. Бурштині по вул. Шухевича,11,
площею 0,0568 га, (кадастровий номер 2621210300:01:001:0827) укладений 22.06.2017 року
та зареєстрований 30.06.2017 року (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
земельної ділянки 1292057526103), в зв’язку з розробленням технічної документації щодо
поділу даної земельної ділянки.
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3. Міському голові в місячний термін укласти угоду про розірвання договору оренди землі
з ТзОВ «Галичанка» в м. Бурштині по вул. Шухевича,11, площею 0,0568 га, (кадастровий
номер 2621210300:01:001:0827).
4. Міському голові в місячний термін укласти з ТзОВ «Галичанка» договір оренди землі в м.
Бурштині по вул. Р. Шухевича,11 площею 0,0418 га (кад. номер 2621210300:01:001:0847) для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код використання 03.07) терміном на 5
років з врахуванням коефіцієнту 10 % від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки.
5. ТзОВ «Галичанка» в місячний термін з часу укладання договору оренди землі,
зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.
Голосували про прийняття рішення № 41/49-18 в цілому.
«за»

- 21

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ прийняти рішення № 41/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
43. Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок, право оренди яких підлягає продажу на конкурентних засадах
(земельних торгах). (Проект №878)
ДОПОВІДАВ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з проектом
рішення, рекомендацією до проекту рішення комісій земельної та з питань екології.
Голосували про прийняття проекту рішення № 42/49 -18 за основу.
«за»

- 17

«проти»

- 0

«утрим.» - 3
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: проект рішення № 42/49-18 прийняти за основу.
Голосували про зміни до проекту рішення № 42/49 -18.
«за»

- 17

«проти»

- 0

«утрим.»

- 3

(Результати поіменного голосування додаються).
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ВИРІШИЛИ: внести зміни до пункту 1.
-

земельна ділянка по вул. С.Бандери б\н площею 0,0300 га, для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі (тимчасова споруда), на умовах оренди (землі
житлової та громадської забудови);

-

земельна ділянка по вул. Будівельників б\н площею 0,0300 га, для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі (тимчасова споруда), на умовах оренди (землі
житлової та громадської забудови);

-

земельна ділянка по вул. О.Басараб б\н площею 0,3500 га, для будівництва та
обслуговування нежитлових будівель (виробничих приміщень) на умовах оренди,
(землі промисловості).
Голосували про прийняття рішення № 42/49-18 в цілому.
«за»

- 17

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ прийняти рішення № 42/49-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
44. Відповіді на депутатські запити. (Не було).
СЛУХАЛИ:
45. Депутатські запити. (Не було).
СЛУХАЛИ:
46. Різне.(Не було).

Міський голова

Роксолана Джура

