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    Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

п’ятдесят п’ятої сесії міської ради сьомого скликання 

Від  22 червня   2018 року м. Бурштин 

Початок: 15:10 

Закінчення: 16:50 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       18 депутатів  міської ради (список додається). 

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

Відсутні на сесії: 9 депутатів міської ради (Л.І.Горват, І.Я.Дашевич, Р.В.Дидик, В.В.Котів, 

І.М.Мазур, Л.І.Петровська, Т.Д.Попик, К.М.Соронович, М.Г.Тимошик). 

СЛУХАЛИ: Про зміни в склад лічильної комісії на 55 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 50 сесію. 

     «за»            -  14 

   «проти»      -  2 

   «утрим.»     - 0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести в склад лічильної комісії на 55 сесію депутата міської ради Л.Р.Івасюк. 

СЛУХАЛИ:  

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

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

           Р.О.Джура - міський голова, яка ознайомила з проектом порядку денного п’ятдесят 

п’ятої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України, Ради національної безпеки та оборони. (Проект № 1156) 

Доповідач: Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради 
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2. Про надання в позичку (безоплатне користування) Комунальному Некомерційному 

Підприємству «Бурштинський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

нерухомого майна (приміщень), що перебувають на балансі КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» та є власністю територіальної громади  м. Бурштин та                          

с. Вигівка. (Проект № 1159) 

3. Про передачу з балансу КО «Бурштинська Центральна міська лікарня» на баланс 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» основних засобів та інших необоротних 

активів які є власністю територіальної громади м. Бурштин та с. Вигівка.                        

(Проект № 1160) 

Доповідач: В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

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

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

(Проект № 1157) 

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

5. Відповіді на депутатські запити. 

6. Депутатські запити 

7. Різне. 

 

Голосували про прийняття проекту порядку  денного 55 сесії за основу. 

  «за»            -  17 

«проти»     -   0 

       «утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект  порядку  денного 55 сесії прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Є.Василик – депутат міської ради, який запропонував внести до порядку денного  

розгляд проекту № 1144 «Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти міста Бурштина». 

В.Л.Рик – депутат міської ради, який запропонував внести до порядку денного  

розгляд проекту № 1137 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення садівництва (гр. Ходак Я.Г.)». 
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Голосували про внесення до порядку денного  розгляд проекту № 1144 

«Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти міста Бурштина». 

                   «за»             -  18 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного  розгляд проекту № 1144 «Про затвердження 

Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої 

освіти міста Бурштина». 

Голосували про внесення до порядку денного  розгляд проекту № 1137 

«Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення садівництва  

(гр. Ходак Я.Г.)». 

 

                    «за»             -  18 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

 (Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного  розгляд проекту № 1137 «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення садівництва (гр. Ходак Я.Г.)». 

ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, який запропонував внести до порядку денного  

розгляд проектів № 1139 «Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка 

пропонується для продажу на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Шухевича 

б/н)» та № 1142 «Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка пропонується 

для продажу на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Шухевича б/н)». 

 

Голосували про внесення до порядку денного  розгляд проекту № 1139 

«Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка 

пропонується для продажу на земельних торгах (аукціоні) на умовах 

оренди (вул. Шухевича б/н)» 
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                   «за»             -  12 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  6 

 (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. 

Голосували про внесення до порядку денного  розгляд проекту № 1142 

«Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка 

пропонується для продажу на земельних торгах (аукціоні) на умовах 

оренди (вул. Шухевича б/н)». 

                                                «за»             -  13 

   «проти»      -  2 

   «утрим.»     -  3 

 (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. 

Голосували про порядок денний 55 сесії в цілому. 

  «за»            -  18 

      «проти»      -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  

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

скликання: 

1. Про звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України, Ради національної безпеки та оборони.(Проект № 1156) 

Доповідач: Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради 

2. Про надання в позичку (безоплатне користування) Комунальному Некомерційному 

Підприємству «Бурштинський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

нерухомого майна (приміщень), що перебувають на балансі КО «Бурштинська 



 5 

центральна міська лікарня» та є власністю територіальної громади  м. Бурштин та                          

с. Вигівка. (Проект № 1159) 

3. Про передачу з балансу КО «Бурштинська Центральна міська лікарня» на баланс 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» основних засобів та інших необоротних 

активів які є власністю територіальної громади м. Бурштин та с. Вигівка.                        

(Проект № 1160) 

Доповідач:В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

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

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

(Проект № 1157) 

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

5. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу 

загальної середньої освіти міста Бурштина. (Проект № 1144) 

Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови 

6. «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення садівництва (гр. Ходак Я.Г.)» (Проект № 1137) 

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

7. Відповіді на депутатські запити. 

8. Депутатські запити 

9. Різне. 

СЛУХАЛИ: 

1. Про звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України, Ради національної безпеки та оборони.(Проект № 1156) 

ДОПОВІДАВ:  

Р.Я.Бардашевський – депутат міської рад, який ознайомив з проектом рішення, 

рекомендацією до проекту рішення комісій з питань законності та етики (протокол від 

19.06.2018 №30), бюджету та економічного розвитку (протокол від 19.06.2018 №14), 

гуманітарної політики (протокол від 06.06.2018 № 06) про підтримку даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 01/55-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 
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                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 01/55-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

2. Про надання в позичку (безоплатне користування) Комунальному Некомерційному 

Підприємству «Бурштинський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

нерухомого майна (приміщень), що перебувають на балансі КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» та є власністю територіальної громади  м. Бурштин та                          

с. Вигівка. (Проект № 1159) 

ДОПОВІДАВ:  

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, який ознайомив з проектом рішення, 

рекомендацією до проекту рішення комісій з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 19.06.2018 №14), будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства (протокол від 14.06.2018 № 8) про підтримку даного проекту; комісії з питань  

законності та етики про підтримку даного проекту з  доповненням: п.1.2 викласти в редакції 

«перший поверх терапевтичного корпусу» (протокол від 19.06.2018 №30). 

                                     Голосували про прийняття проекту рішення № 02/55 -18 за основу. 

«за»            -  18 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 02/55-18 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

С.М.Савчин – головний лікар Комунального Некомерційного Підприємства 

«Бурштинський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги», про розміщення на 

першому поверсі терапевтичного відділу денного стаціонару та неврологічного відділу; про 

достатність площі денного стаціонару для вироблення ліцензії та початку роботи 

підприємства). 

С.М.Сопільняк – головний лікар КО «Бурштинська центральна міська лікарня», про 

прийняття рішення з рекомендацією комісії законності та етики після проведення 

реорганізації вторинної ланки.  

В.Л.Рик – депутат міської ради, про підготовку проекту рішення. 
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 В.Є.Василик – депутат міської ради, про підготовку проекту рішення з врахуванням 

пропозицій фахівців; про необхідність створення закладу, який відповідатиме нормативам. 

Р.О.Джура – міський голова, про підтримку п.1.1.,1.2.1., обговорити п.1.2.2. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про підтримку пропозицій головного лікаря 

О.М.Савчин. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про необхідність повноцінного приміщення для 

даної організації. 

Голосували про п.1.1. в редакції «Приміщення ФАП село Вигівка вул. 

Перемоги площею 127,5 м
2
».      

                                 «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: п.1.1. в редакції «Приміщення ФАП село Вигівка вул. Перемоги площею  

127,5 м
2
».      

Голосували про п.1.2.1. в редакції «Приміщення дитячої консультації 

площею 223,5 м
2
» 

                                 «за»         -   18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: п.1.2.1. в редакції «Приміщення дитячої консультації площею 223,5 м
2
» 

ВИСТУПИЛИ: 

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу С.М.Сопільняк – 

головний лікар КО «Бурштинська центральна міська лікарня», про реорганізацію 

неврологічного відділення. 

 Р.Я.Бардашевський  – депутат міської ради, про підтримку рекомендації комісії щодо 

виділення першого поверху терапевтичного корпусу. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про підтримку пропозиції виділення першого 

поверху терапевтичного корпусу. 
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 Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про кількість ліжкомість в неврологічному 

відділенні. 

В.Л.Рик – депутат міської ради, з пропозицією від фракції про оголошення перерви. 

Р.О.Джура – міський голова, про оголошення перервина 15 хв. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про редакцію п.1.2.2 в редакції «Перший поверх 

терапевтичного корпусу». 

Р.О.Джура – міський голова, про підтримку даного рішення головою воїнів АТО, 

фахівцями міської лікарні. 

Голосували про п.1.2.2. в редакції «Перший поверх терапевтичного 

корпусу». 

                                 «за»         -   16 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: п.1.2.2. в редакції «Перший поверх терапевтичного корпусу». 

      Голосували про прийняття рішення № 02/55-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 02/55-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

3. Про передачу з балансу КО «Бурштинська Центральна міська лікарня» на баланс 

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» основних засобів та інших необоротних 

активів які є власністю територіальної громади м. Бурштин та с. Вигівка.                        

(Проект № 1160) 

ДОПОВІДАВ:  

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, який ознайомив з проектом рішення, 

рекомендацією до проекту рішення комісій з питань законності та етики (протокол від 
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19.06.2018 №30), бюджету та економічного розвитку (протокол від 19.06.2018 №14), 

будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства (протокол від 14.06.2018 

№ 8) про підтримку даного проекту. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 03/55-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 03/55-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

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

(Проект № 1157) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення спільного засідання комісій з питань 

бюджету та економічного розвитку, будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства, земельної та з питань екології  (протокол від  19.06.2018  № 4). 

ВИСТУПИЛИ: 

І.В.Прокопів –  депутат міської ради, про можливість залучення додаткових 

екологічних коштів на фінансування робіт по заміні каналізаційної мережі від кулінарного 

училища до КНС № 5. 

Р.О.Джура – міський голова, про потребу КП «Житловик» в коштах на суму                           

650 тис. грн. для заміни насосів на фекальні; про можливість залучення додаткових 

екологічних коштів з Бовшівської сільської ради. 

М.В.Шкарпович –  депутат міської ради, про внесення змін у п.1 «вул.Бандери-

Торгова направити 40 тис.грн». 

Голосували про прийняття проекту рішення № 04/55 -18 за основу. 

«за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: проект рішення № 04/55-18 прийняти за основу. 

Голосували про внесеня змін :  

-    п.1 «зняти вул.Стуса 330,0 тис.грн»; 

-     п.2 викласти в редакції «вул. Стуса,6,8 капітальний ремонт зон зелених насаджень 

(ландшафтні роботи) направити 290,0 тис.грн»; 

-    п.1 доповнити « вул.Бандери-Торгова направити 40 тис.грн». 

«за»           -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни : 

-    п.1 «зняти вул.Стуса 330,0 тис.грн»; 

-     п.2 викласти в редакції «вул. Стуса,6,8 капітальний ремонт зон зелених насаджень 

(ландшафтні роботи) направити 290,0 тис.грн»; 

-    п.1 доповнити « вул.Бандери-Торгова направити 40 тис.грн». 

                                        Голосували про прийняття рішення № 03/50-18 в цілому. 

 «за»         -  17 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»  -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 04/55-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ:  

5. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу 

загальної середньої освіти міста Бурштина. (Проект № 1144) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань гуманітарної (протокол від 06.06.2018 

№ 06) про підтримку даного проекту; запропонувала внести зміни: 

 1.У пункті 5 виключити «здійснює уповноважений орган», доповнити «здійснюється 

рішенням засновника»; виключити «до сфери управління якого належить навчальний заклад 
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(надалі – відділ освіти і науки Бурштинської міської ради)». 

2. У пункті 6 доповнити «рішення засновника», виключити «наказ відділу освіти і науки». 

3. У пункті 7 доповнити «міської ради», виключити «відділу освіти і науки»; доповнити 

«рішенням засновника», виключити «наказом начальника відділу освіти і науки». 

4.У пункті 10 доповнти «міської ради», виключити «відділу освіти і науки». 

5.У пункті 12 доповнти «міської ради», виключити «відділу освіти і науки». 

6.У пункті 13 доповнти «міської ради», виключити «відділу освіти і науки». 

Голосували про прийняття проекту рішення № 05/55 -18 за основу. 

«за»            -  18 

«проти»     -   0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 05/55-18 прийняти за основу. 

Голосували про внесеня змін:  

1.У пункті 5 виключити « здійснює уповноважений орган», доповнити «здійснюється 

рішенням засновника»;виключити «до сфери управління якого належить навчальний заклад 

(надалі – відділ освіти і науки Бурштинської міської ради)». 

2. У пункті 6 доповнити «рішення засновника», виключити «наказ відділу освіти і науки». 

3. У пункті 7 доповнити «міської ради», виключити «відділу освіти і науки»; доповнити 

«рішенням засновника», виключити «наказом начальника відділу освіти і науки». 

4.У пункті 10 доповнти «міської ради», виключити «відділу освіти і науки». 

5.У пункті 12 доповнти «міської ради», виключити «відділу освіти і науки». 

6.У пункті 13 доповнти «міської ради», виключити «відділу освіти і науки». 

 

 «за»           -  18 

«проти»     -   0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни : 

1.У пункті 5 виключити «здійснює уповноважений орган», доповнити «здійснюється 

рішенням засновника»; виключити «до сфери управління якого належить навчальний заклад 

(надалі – відділ освіти і науки Бурштинської міської ради)». 

2. У пункті 6 доповнити «рішення засновника», виключити «наказ відділу освіти і науки». 

3. У пункті 7 доповнити «міської ради», виключити «відділу освіти і науки»; доповнити 
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«рішенням засновника», виключити «наказом начальника відділу освіти і науки». 

4.У пункті 10 доповнти «міської ради», виключити «відділу освіти і науки». 

5.У пункті 12 доповнти «міської ради», виключити «відділу освіти і науки». 

                 6.У пункті 13 доповнти «міської ради», виключити «відділу освіти і науки .                                                                

                                       Голосували про прийняття рішення № 05/55-18 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 05/55-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

6. «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення садівництва (гр. Ходак Я.Г.)» (Проект № 1137) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення земельної та 

з питань екології  (протокол від  12.06.2018 № 12). 

Голосували про прийняття рішення № 06/55-18 в цілому. 

 «за»          -  17 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 06/55-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

7. Відповіді на депутатські запити. (Не було) 

СЛУХАЛИ: 

8. Депутатські запити. (Не було) 

СЛУХАЛИ: 

9. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 
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  Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про роботи по вул.Шухевича (гаражі); про 

проведення торгів по даних роботах; про визнання переможців; про зауваження технічного 

нагляду; про реєстрацію проектів рішень № 1176, 1177. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про звернення до міського голови (від 

26.06.2018вх. № 1726/02 - 20) 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про технічні завдання на роботи. 

М.В.Шкарпович  – депутат міської ради, про підтримку використання ПРОЗОРРО. 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про підтримку використання ПРОЗОРРО. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про підтримку використання ПРОЗОРРО. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про надання інформації щодо інвентаризації земель. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про надання інформації щодо ЛЕОНІ. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про надання інформації по порядку денному 

засідання комісії обласної ради, яке планується провести 26.06.2018 у місті Бурштин. 

Р.О.Джура – міський голова, про засідання комісії обласної ради, яке планується 

провести 26.06.2018  у приміщенні БЕК ІФНУНГ; про заходи в місті 27.06.2018 та 

29.06.2018; про заходи у м.Галич 23.06.2018, 24.06.2018; про програму ПРОЗОРРО. 

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, надав інформацію, що 

матеріали по інвентаризації земель будуть готові 30.06.2018. 

Р.О.Джура – міський голова, про виконання робіт по фонтану; про реконструкцію 

площі; про роботу басейну; про пориви тепломережі та роботи по їх ліквідації; про ремонт 

навантажувача; про путівки в ДЛОК «Сокіл» для дітей учасників АТО та малозабезпечених 

сімей. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про необхідність проведеня звіту  комітету по 

Стратегії соціального партнерства; про необхідність проекту реконструкції парку. 

Р.О.Джура – міський голова, про  компанію ЛЕОНІ; про зустріч прим’єр – міністром. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про земельну ділянку в 12 га, яка виставлялася на 

аукціон.  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, про можливість 

проведення повторного аукціону лише після звернення міського голови на біржу. 

 

 

 

Міський голова                                                                  Роксолана Джура  


