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Бурштинська міська рада
ПРОТОКОЛ
п’ятдесят першої сесії міської ради сьомого скликання
Від 26 квітня 2018 року

м. Бурштин

Початок: 10:00
Закінчення: 17:30
Всього обрано депутатів - 26
Присутні на сесії:
–

24 депутати міської ради (список додається).

–

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

Відсутні на сесії: 2 депутати міської ради (А.С.Крижалка, І.М.Мазур).
СЛУХАЛИ: Про зміни в склад лічильної комісії на 51 сесію.
ДОПОВІДАВ:
Р.О.Джура - міський голова, яка запропонувала доповнити

персональний склад

лічильної комісії:
1.Р.С.Іванюк – депутат міської ради;
2.А.І.Федорняк – депутат міської ради.
Голосували про зміни в склад лічильної комісії на 51 сесію.
«за»

- 23

«проти»

- 0

«утрим.»

- 1

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: ввести в склад лічильної комісії на 51 сесію депутатів міської ради
Р.С.Іванюка, А.І.Федорняка.
ВИСТУПИЛИ:
І.О.Дулик – депутат міської ради, про лист Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово – комунального господарства України від 11.12.2017 № 7/10-13596
щодо формування та встановлення тарифів на теплову енергію і комунальні послуги (копія
додається), запропонував зняти з обговорення проект № 1032 «Про встановлення тарифів на
теплову енергію, послуги з централізованого постачання гарячої води та послуги з
централізованого опалення» та направити його на розгляд виконавчого комітету.
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СЛУХАЛИ:
Про порядок денний п’ятдесят першої сесії Бурштинської міської ради сьомого
скликання.
ДОПОВІДАВ:
Р.О.Джура - міський голова, яка ознайомила з проектом порядку денного п’ятдесят
першої сесії сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання:
1. Про виконання плану роботи Бурштинської міської ради. (Проект 901)
Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради
2. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект 1069)
3. Про виділення коштів гр. Бесазі І.Б. (Проект 1048)
Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу
4. Про затвердження граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого
обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів виконавчими
органами міської ради, підприємствами,установами та організаціями, які утримуються
за рахунок міського бюджету. (Проект 1041)
Доповідач: А.П.Пергельський – головний спеціаліст юридичного відділу
5. Про затвердження Міської цільової програми модернізації зовнішнього освітлення м.
Бурштина на 2018-2022 роки. (Проект 1070)
Доповідач: І.І.Навроцький – головний спеціаліст, енергоменеджер
6. Про внесення змін в перелік майна комунальної власності, що підлягає наданню в
оренду у 2018 році.(Проект 1057)
Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального
майна.
7. Про фінансово-господарську діяльність КП «Житловик» за 2017 рік. (Проект №1035)
Доповідач: В.І.Марчук – директор КП «Житловик»
8. 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»
9. Про виконання Плану природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони
навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік.
(Проект №980)
Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу
Земельні питання
10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд
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(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради
(гр. Абрамюк О.О.). (Проект 1043)
11. Про надання 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

(гр. гр. Нога Л.Я., Лахоцький М.І.). (Проект 1044)
12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність (гр. гр.
Лашків Я.Ю., Вініченко В.І., Купріянов В.Т., Лазорко М.І.). (Проект 1045)
13. 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. Нога
Л.Я., Лахоцький М.І., Лесів Г.П., Ляшенко Р.І.). (Проект 1046)
14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого
селянського господарства з передачею у приватну власність (гр. Монастирська В.О.).
(Проект 1047)
15. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для обслуговування

виробничого та адміністративного приміщення з

послідуючим укладанням договору оренди (ПАТ «УКРХУДОЖПРОМ» в особі
директора Санжаровського Д.І.). (Проект 1060)
16. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Бандура Л.І.)(Проект 1061)
17. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки

для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність

(гр. Головчак М.Г.). (Проекти 1062)
18. 23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
обслуговування

комплексу

в

(гр. Максимів В.С.). (Проекти 1063)

м.

Бурштин

по

вул.

В.Стефаника

№15а
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19. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення

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

ведення садівництва з передачею у власність (гр. Журавльов Л.В.). (Проекти 1064)
20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради
(гр. Калина Т.С.). (Проект 1065)
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. Романчук М.М.). (Проект 1066)
22. 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. Мельник С.М.).
(Проект 1067)
23. 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. Ратайчук Л.М.). (Проект 1068)
24. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Салій С.С.). (Проект 1072)
25. 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. Ябковська О.Б., Салій С.С.). (Проект 1073)
Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу
26. Відповіді на депутатські запити.
27. Депутатські запити
28. Різне.
Голосували про прийняття проекту порядку денного 51 сесії за основу.
«за»

- 25

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
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(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: проект порядку денного 51 сесії прийняти за основу.
ВИСТУПИЛИ:
Р.О.Джура - міський голова, про розгляд життєвих проблем міста на сесії міської ради.
І.О.Дулик – депутат міської ради, про Постанову КМУ від 11.10.2017 № 817.
Л.І.Горват – депутат міської ради, про формування тарифу та його встановлення
міською радою.
В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про Закон України «Про житловокомунальні послуги» щодо розгляду питання встановлення тарифу на теплову енергію, про
послуги з централізованого постачання гарячої води та послуги з централізованого опалення;
про розгляд тарифів радою; про неможливість змін до рішень ради виконавчим комітетом;
про відшкодування тарифу за рахунок бюджету.
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про недопрацювання юридичного відділу щодо
змін у законодавстві та доведення їх до відома депутатів.
Р.О.Джура - міський голова, про розгляд питань по встановленню тарифів
виконкомами в інших містах згідно повноважень; про розгляд тарифів радою; про
недопустимість протистояння між виконкомом та радою; про створення виконкому радою.
Голосували про зняття з обговорення проекту № 1032
«Про встановлення тарифів на теплову енергію,
послуги з централізованого постачання гарячої води
та послуги з централізованого опалення».
«за»

- 8

«проти»

- 9

«утрим.»

- 8

(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.
ВИСТУПИЛИ:
Р.О.Джура – міський голова, яка запропонувала внести до порядку денного зміни:
- внести зміни до порядку розміщення питань пунктів 7,8 на пункт1, 2;
- зняти з обговорення пункт 4 «Про затвердження граничних сум витрат на придбання
автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів
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виконавчими органами міської ради, підприємствами,установами та організаціями, які
утримуються за рахунок міського бюджету» (Проект 1041) на підставі службової записки
головного спеціаліста юридичного відділу А.П.Пергельського (службова записка додається).
Голосували про внесення зміни до порядку денного 51 сесії.
«за»

- 24

«проти»

- 0

«утрим.»

- 1

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: внести зміни до порядку денного.
- розміщення питань пунктів 7,8 на пункт 1,2;
- зняти з обговорення пункт 4 «Про затвердження граничних сум витрат на придбання
автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів
виконавчими органами міської ради, підприємствами,установами та організаціями, які
утримуються за рахунок міського бюджету». (Проект 1041)
Голосували про порядок денний 51 сесії в цілому.
«за»

- 25

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний п’ятдесят першої сесії сесії Бурштинської міської ради
сьомого скликання:
1. Про фінансово-господарську діяльність КП «Житловик» за 2017 рік. (Проект №1035)
Доповідач: В.І.Марчук – директор КП «Житловик»
2. 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»
3. Про виконання плану роботи Бурштинської міської ради. (Проект 901)
Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради
4. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект 1069)
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5. Про виділення коштів гр. Бесазі І.Б. (Проект 1048)
Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового відділу
6. Про затвердження Міської цільової програми модернізації зовнішнього освітлення м.
Бурштина на 2018-2022 роки. (Проект 1070)
Доповідач: І.І.Навроцький – головний спеціаліст, енергоменеджер
7. Про внесення змін в перелік майна комунальної власності, що підлягає наданню в
оренду у 2018 році. (Проект 1057)
Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального
майна
8. Про виконання Плану природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони
навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік.
(Проект №980)
Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу
Земельні питання
9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради
(гр. Абрамюк О.О.). (Проект 1043)
10. Про надання 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

(гр.гр.НогаЛ.Я.,

Лахоцький М.І.). (Проект 1044)
11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування

індивідуальних

гаражів

з

передачею

у приватну власність

(гр. гр. Лашків Я.Ю., Вініченко В.І., Купріянов В.Т., Лазорко М.І.). (Проект 1045)
12. 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. Нога Л.Я., Лахоцький М.І., Лесів Г.П., Ляшенко Р.І.). (Проект 1046)
13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого
селянського господарства з передачею у приватну власність (гр. Монастирська В.О.).
(Проект 1047)
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14. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для обслуговування

виробничого та адміністративного приміщення з

послідуючим укладанням договору оренди (ПАТ «УКРХУДОЖПРОМ» в особі
директора Санжаровського Д.І.). (Проект 1060)
15. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Бандура Л.І.). (Проект 1061)
16. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки

для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність

(гр. Головчак М.Г.). (Проекти 1062)
17. 23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
обслуговування

комплексу

в

м.

Бурштин

по

вул.

В.Стефаника

№15а

(гр. Максимів В.С.). (Проекти 1063)
18. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення

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

ведення садівництва з передачею у власність (гр. Журавльов Л.В.). (Проекти 1064)
19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради
(гр. Калина Т.С.). (Проект 1065)
20. 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. Романчук М.М.). (Проект 1066)
21. 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. Мельник С.М.).
(Проект 1067)
22. 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. Ратайчук Л.М.). (Проект 1068)
23. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Салій С.С.).(Проект 1072)
24. 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. Ябковська О.Б., Салій С.С.). (Проект 1073)
Доповідач: В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу
25. Відповіді на депутатські запити.
26. Депутатські запити
27. Різне.
СЛУХАЛИ:
1. Про фінансово-господарську діяльність КП «Житловик» за 2017 рік. (Проект №1035)
ДОПОВІДАВ:
В.І.Марчук – директор КП «Житловик», який ознайомив із звітом про фінансовогосподарську діяльність КП «Житловик» за 2017 рік, проектом рішення, рекомендаціями до
проекту рішення комісій з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального
господарства, з питань бюджету та економічного розвитку про підтримку даного проекту.
ВИСТУПИЛИ:
М.В.Шкарпович – депутат міської ради, про збитки господарства благоустрою.
В.І.Марчук - директор КП «Житловик»,

про роботу цеху благоустрою; про

недофінансування 2 млн. 300 тис. грн.
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про зауваження мешканців міста; про
відшкодування за неякісне надання послуг;
В.І.Марчук – директор КП «Житловик»,

про процедуру теплопостачання міста;

підготовку до опалювального сезону; про проблеми теплопостачання; про залучення коштів
мешканців багатоквартирних будинків;
К.М.Соронович – депутат міської ради, про проблеми водопостачання вул.
Енергетиків 7/15.
Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про роботу автотранспортного господарства.
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В.І.Марчук – директор КП «Житловик», про розподіл витрат автотранспортного
господарства на інші господарства;
І.С.Башук – головний економіст КП «Житловик», про розподіл витрат у послугах; про
збільшення збитків у зв’язку із збільшенням ціни на електроенергію, житло, вивезення сміття
– збільшення ціни на паливо; тепло – збільшення понад нормативних. На тепло 6 млн. грн..
станом на 01.04.2018 року.
Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про наявність чи не наявність плану по
виправленню ситуації.
В.І.Марчук – директор КП «Житловик», про оптимізацію персоналу; про ціни на
паливо; про ціни на електроенергію; про мінімальну заробітню плату.
В.Л.Рик – депутат міської ради, про підтримку звіту комісією та пропозицію зробити
зустріч з колективом депутатського корпусу для вирішення питання по покращенню роботи
КП «Житловик»; про негативну тенденцію щодо скорочення персоналу; КП «Житловик» має
бути прибуткова організація.
Л.І.Горват – депутат міської ради,

про роботу по економії електроенергії; про

збільшення збитків за використану електроенергію; збільшення збитків водоканалізаційного
господарства; про збитки по судах.
А.С.Іваськів – депутат Івано – Франківської обласної ради, про інертність роботи КП
«Житловик»; про відсутність проекту розвитку підприємства; про аналіз роботи по
підрозділах ( використання коштів, персонал); про мотивацію людей до роботи; про недоліки
роботи по постачанню холодної води; необхідність стратегії розвитку підприємства.
Встановлення тарифів має бути мотивованим.
В.Є.Василик – депутат міської ради, про борг перед Бу ТЕС – 54 млн. грн.; про
невідповідність у цифрах по зростанню боргу; про скорочення персоналу (окремо ІТР та
робоча група).
В.І.Марчук – директор КП «Житловик», про скорочення 24 працівників ІТР; про
скорочення дільниці.
Р.О.Джура – міський голова, про відповідальність ради по впровадженню змін у КП
«Житловик»;

про

відсутність

конструктивних

пропозицій

по

реформуванню

«Житловик»; про борг інших КП області; про необхідність роботи по реформуванню.

КП
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І.З.Карвацький – депутат міської ради, про Галузеву угоду та потребу переходу на
мінімальну зарплату.
В.І.Марчук – директор КП «Житловик», про ліквідацію премії; про недоцільність
переходу на мінімальну зарплату для збереження персоналу.
І.З.Карвацький – депутат міської ради, про відсутність терміну при розрахунку за
послуги; про неосвоєння коштами КП «Житловик» виділені міською радою.
В.І.Марчук – директор КП «Житловик», про освоєння 97% виділених коштів.
М.Г.Тимошик –

депутат міської ради, про надання пропозицій депутатською

комісією будівництва, архітектури та ЖКГ.
Л.І.Горват ––депутат міської ради, про причини зростання боргу при залученні коштів
на модернізацію; про суми затрачені на судові рішення.
І.З.Карвацький – депутат міської ради про долю штрафу за використання надр без
дозволів.
В.І.Марчук – директор КП «Житловик», про сплату штрафу КП «Житловик».
Л.В.Рик – депутат міської ради, про подяку КП «Житловик» за сприяння до робіт на
округах.
І.З.Карвацький – депутат міської ради, про різницю між корекцією тарифу та
встановлення тарифу .
Голосували про прийняття рішення № 01/51-18 в цілому.
«за»

- 18

«проти» - 0
«утрим.» - 5
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 01/51-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
2. Про встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого постачання
гарячої води та послуги з централізованого опалення. (Проект № 1032)
ДОПОВІДАВ:
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Т.Д.Попик – голова комісії з питань будівництва, архітектури та житлово –
комунального господарства, який ознайомив із проектом рішення та рекомендаціями комісії
(додаються):
- зміни до проекту рішення
1. Встановити КП «Житловик» з 01.05.2018 тариф на транспортування теплової
енергії у розмірі 141,60 грн./Гкал (з ПДВ);
2. Встановити Відокремленому підрозділу «Бурштинська теплова електрична
станція» ПАТ «ДТЕК Західенерго» з 01.05.2018 наступні тарифи:
2.1. на теплову енергію у розмірі 465,00 грн./Гкал. (з ПДВ)та за складовими:
- тариф на виробництво теплової енергії у розмірі 309,80 грн./Гкал (з ПДВ);
- тариф на транспортування теплової енергії у розмірі 141,60 грн./Гкал (з ПДВ);
- тариф на постачання теплової енергії споживачам у розмірі 13,60 грн./Гкал
(з ПДВ);
2.2. на послуги з централізованого постачання гарячої води для всіх
категорій споживачів у розмірі 25,57 грн. за 1 м. куб. (з ПДВ);
2.3. на послуги з централізованого опалення для всіх категорій споживачів у
розмірі:
- 465,00 грн./Гкал (з ПДВ);
- 13,67 грн. за 1 м. кв. опалювальної площі (з ПДВ).
3. Довести до відома споживачів дане рішення, шляхом його оприлюднення на
офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради в мережі Інтернет.
4. Рішення набуває чинності з 01.05.2018.
- розрахунок тарифу на послуги з постачання гарячої води для населення
309,80 грн./Гкал. – тариф на виробництво теплової енергії ДТЕК Бурштинська ТЕС;
141,60 грн./Гкал. – тариф на транспортування теплової енергії КП «Житловик»;
13,60 грн./Гкал. – тариф на постачання теплової енергії споживачам;
5 070,6 Гкал. – річне використання тепла для гарячого водопостачання для населення;
92 193,4 м. куб. – річне використання гарячої води для населення;
881,46 Гкал. - річне використання тепла для гарячого водопостачання для юридичних осіб;
16 026, 57 м. куб. – річне використання гарячої води для юридичних осіб;
1 006,98 Гкал. – річне використання тепла для гарячого водопостачання для бюджетних
організацій;
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18 308,79 м. куб. – річне використання гарячої води для бюджетних організацій;
Тариф 1 м. куб. гарячої води для населення з ПДВ:
5 070,6 Гкал. х (309,80 +141,60 +13,60) грн./Гкал. = 2 357 829,00 грн.
2 357 829,00 грн. / 92 193,4 м. куб = 25,57 грн./ м. куб.
Тариф 1 м. куб. гарячої води для юридичних осіб з ПДВ:
881,46 Гкал. х (309,80 +141,60 +13,60) грн./Гкал. = 409 878,90 грн.
409 878,90 грн. / 16 026, 57 м. куб. = 25,57 грн./ м. куб.
Тариф 1 м. куб. гарячої води для бюджетних організацій з ПДВ:
1 006,98 Гкал. х (309,80 +141,60 +13,60) грн./Гкал. = 468 245,70 грн.
468 245,70 грн. / 18 308,79 м. куб. = 25,57 грн./ м. куб.
Розрахунок тарифу на 1 м. кв. опалення на опалювальний сезон для населення
309,80 грн./Гкал. – тариф на виробництво теплової енергії ДТЕК Бурштинська ТЕС;
141,60 грн./Гкал. – тариф на транспортування теплової енергії КП «Житловик»;
13,60 грн./Гкал. – тариф на постачання теплової енергії споживачам;
31 039,26 Гкал. – кількість тепла на опалення житлових приміщень;
176 023 м. кв. – загальна опалювальна площа житлових приміщень.
Тариф на 1 м. кв. опалення на опалювальний сезон з ПДВ:
31 039,26 Гкал. х (309,80 +141,60 +13,60) грн./Гкал. = 14 433 255,90 грн.
14 433 255,90 грн. / 176 023 м. кв. / 6 міс. = 13,67 грн./ м. кв.
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Річний план ліцензованої діяльності
з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії
на 2018 рік

Вид ліцензованої діяльності
1

Виробництво теплової енергії,

Обсяг,
тис. Гкал.
70,220

ДТЕК Бурштинська ТЕС
2

Транспортування теплової енергії,

62,825

КП «Житловик»
3

Постачання теплової енергії,

61,538

ДТЕК Бурштинська ТЕС
Запропонував:
- внести зміни до пунктів 1,2,4 та встановити дату 01.06.2018;
- доповнити проект рішення пунктом «Рішення міської ради від 22.07.2016 № 08/15-16 ―Про
встановлення тарифів на постачання теплової енергії та послуги централізованого опалення і
гарячого водопостачання‖ вважати таким, що втратило чинність з 01.06.2018».
ВИСТУПИЛИ:
В.Л.Рик – депутат міської ради, про використання підприємством коштів за
транспортування.
Л.І.Горват – депутат міської ради, про мінімальну ціну на транспортування та
використання різниці для інвестиційної складової; про необхідність розробки інвестиційної
програми КП «Житловик» та розгляд її міською радою.
В.Л.Рик – депутат міської ради, про використання коштів за транспортування
виключно для дільниці з ремонту та обслуговування теплових мереж.
І.І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального
використання коштів за транспортування дільницею.

майна, про
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Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про надання інформації щодо мінімальної
заробітної плати включеної у діючий тариф.
І.І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального майна, про складові
діючого тарифу станом 2012,2013 років.
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про надання інформації щодо причин які не
дозволяли піднімати тариф із зростанням мінімальної зарплати.
І.І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального майна, про процедуру
встановлення тарифів.
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про риторику міського голови щодо встановлення
тарифів.
Р.О.Джура – міський голова, про висвітлення інформації у фейсбуці; про відсутність
депутата Л.Р.Івасюк на пленарному засіданні коли приймалися тарифи.
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про свою відсутність на території України.
Р.О.Джура – міський голова, про відсутність депутата Л.Р.Івасюк на пленарному
засіданні у 2016 році.
Л.І.Горват – депутат міської ради, про підтримку рекомендацій комісії з питань
будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства
І.О.Дулик – депутат міської ради, про направлення даного питання на розгляд
виконавчого комітету.
І.В.Прокопів – депутат міської ради, про неправдиву інформацію щодо використання
коштів профільною дільницею; про склад виконачого комітету, який вибраний за
пропозицією міського голови; про прийняту Концепцію щодо постачання теплової енергії;
про вилучення з неї послуги транспортування для КП «Житловик»; про надання переваги
ДТЕК; про відсутність відповідей про понаднормові витрати; про борг комунального
підприємства; про відсутність домовленостей у паперовому вигляді; про існування
домовленостей без заключення відповідних документів; про можливість блокування
рахунків із сторони ДТЕК та відповідної реакції перекриттям колії; про питання екології.
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А.І.Федорняк – депутат міської ради, проголосування щодо підвищення тарифу та
його вплив на імідж партії; про втрату довіри до комунального підприємства; підняття
тарифів повинно нести не тільки кількісні зміни, але й якісні; про можливу втрату довіри
громадян.
І.З.Карвацький – депутат міської ради, про невиконання пропозицій депутатів, які
були надані на попередній сесії; про договір на теплопостачання з проектом якого не
ознайомлені депутати; про встановлення тарифу на технічну воду та використання методики
розрахунку для питтєвої води; про можливість звернення до суду.
А.С.Іваськів – депутат Івано-Франківської обласної ради, про тариф; про прямі
договори; про роботу КП»Житловик»; про якість надання послуг.
Р.О.Джура – міський голова, про політичну складову у виступі депутата
І.В.Прокопіва.
І.В.Прокопів – депутат міської ради, про відсутність політичної складової у його
виступі.
Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про зменшення складових у розділі КП
«Житловик».
К.М.Соронович – депутат міської ради, про можливість актів непокори громадянами
міста у випадку підняття тарифу.
В.І.Марчук – директор КП «Житловик», про зношеність тепломереж; про брак коштів
у літній період; про акумулювання коштів для подальших ремонтних робіт; про
використання коштів за транспортування; про проблему зростання мінімальної зарплати та
ціни на електроенергію.
І.З.Карвацький – депутат міської ради, про договір між КП «Житловик» та ДТЕК.
В.І.Марчук – директор КП «Житловик», про достатню кількість коштів у 2019 році.
І.В.Прокопів – депутат міської ради, про необхідність прийняття тарифу та надав
пропозицію направити питання на довивчення.
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Р.О.Джура – міський голова, про ціну вугілля у тарифі на виробництво; про
проблему брудної води; про прямі договори; про переговори між керівниками КП
«Житловик» та Бурштинської ТЕС.
Л.І.Горват – депутат міської ради, про надання йому відповідей на пропозиції надані
на попередній сесії у процесі роботи в комісіях; про відсутність коштів на ремонт мереж; про
необхідність прийняття тарифу.
В.І.Марчук – директор КП «Житловик», про процедуру надходження коштів та
підготовку мережі до опалювального сезону.
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про надання інформації щодо не підняття тарифу
та зриву опалювального сезону.
В.І.Марчук – директор КП «Житловик»,

надав інформацію, що при не піднятті

тарифу місто буде готовитися до опалювального сезону однак борг підприємства зростатиме.
А.С.Іваськів – депутат Івано-Франківської обласної ради, про бажання ДТЕК
зупинити зростання боргу.
Голосували про прийняття проекту рішення № 02/51 -18 за основу.
«за»

- 16

«проти»

- 0

«утрим.» - 6
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: проект рішення № 02/51-18 прийняти за основу.
Голосували про зміни до проекту рішення № 02/51 -18.
«за»

- 15

«проти»

- 0

«утрим.»

- 7

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: внести зміни.
1. Встановити КП «Житловик» з 01.06.2018 тариф на транспортування теплової
енергії у розмірі 141,60 грн./Гкал (з ПДВ);
2. Встановити Відокремленому підрозділу «Бурштинська теплова електрична
станція» ПАТ «ДТЕК Західенерго» з 01.06.2018 наступні тарифи:
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2.1. на теплову енергію у розмірі 465,00 грн./Гкал. (з ПДВ)та за складовими:
- тариф на виробництво теплової енергії у розмірі 309,80 грн./Гкал (з ПДВ);
- тариф на транспортування теплової енергії у розмірі 141,60 грн./Гкал (з ПДВ);
- тариф на постачання теплової енергії споживачам у розмірі 13,60 грн./Гкал
(з ПДВ);
2.2. на послуги з централізованого постачання гарячої води для всіх
категорій споживачів у розмірі 25,57 грн. за 1 м. куб. (з ПДВ);
2.3. на послуги з централізованого опалення для всіх категорій споживачів у
розмірі:
- 465,00 грн./Гкал (з ПДВ);
- 13,67 грн. за 1 м. кв. опалювальної площі (з ПДВ).
3. Довести до відома споживачів дане рішення, шляхом його оприлюднення на
офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради в мережі Інтернет.
4. Рішення набуває чинності з 01.06.2018.
6. Рішення міської ради від 22.07.2016 № 08/15-16 ―Про встановлення тарифів на
постачання

теплової

енергії та

послуги

централізованого

опалення

і

гарячого

водопостачання‖ вважати таким, що втратило чинність з 01.06.2018».
Голосували про прийняття рішення № 02/51-18 в цілому.
«за»

- 15

«проти» - 0
«утрим.» - 7
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 02/51-18 в цілому (рішення додається).
ВИСТУПИЛИ:
Р.О.Джура – міський голова, про склад виконкому; подякувала депутатам, які брали
участь у обговоренні; про заборгованість перед КП «Житловик» юридичних та фізичних
осіб; про досягнення освіти, культури, спорту; про початок роботи офісу «ЛЕОНІ».
Р.З.Борисюк - начальник навчально – методичного центру цивільного захисту та
безпеки життя Івано- Франківської області, про перспективи роботи ц ентру у м.Бурштин.
СЛУХАЛИ:
3. Про виконання плану роботи Бурштинської міської ради . (Проект 901)
ДОПОВІДАВ:
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Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив з проектом рішення,
рекомендаціями до проекту рішення комісій про підтримку даного проекту.
ВИСТУПИЛИ:
Р.О.Джура – міський голова, про перевірку щодо діяльності ради.
Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про не виконання запиту щодо стихійної
торгівлі; про дотримання регламенту при проведенні попередньої сесії; про допуск на
позачергову сесію проекту рішення відносно АМЕР, який не обговорювався профільною
комісією.
Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про процедуру оформлення депутатського запиту;
про контроль за виконанням рішеннь ради по депутатських запитах; про процедуру
проведення сесії.
Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про кількість питань, які виносяться на
позачергову сесію.
Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про визначення порядку денного позачергової
сесії.
І.О.Дулик – депутат міської ради, про відсутність секретаря ради при проведенні
засідань комісії; запропонував, щоб з керівництва хтось був присутній в раді.
Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про відрядження.
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про причини відрядження та фінансування.
І.О.Дулик – депутат міської ради, про відсутність відповіді на депутатський запит на
протязі тривалого часу.
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про відсутність відповіді на депутатський запит та
надання інформації міському голові.
Р.О.Джура

–

міський

голова,

про

організацію

працевлаштування секретаря ради у компанії «ЛІОНІ».

відрядження;

про

мажливе
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І.З.Карвацький – депутат міської ради, про недопрацювання виконавчого апарату,
що призводить до великої кількості пленарних засідань.
Р.О.Джура – міський голова, про малу кількість звернень до Президента.
Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про виконання ЗУ «Про місцеве самоврядування в
Україні»; про велику кількість земельних питань; про скликання позачергових сесій; про
розгляд питань у депутатських комісіях.
І.О.Дулик – депутат міської ради, про роботу комісії по питанню АМЕР.
Л.І.Горват – голова комісії з питань законності та етики, про розгляд питання по
АМЕР комісією.
І.О.Дулик – депутат міської ради, про виступ міського голови щодо сміття біля його
магазину.
Голосували про прийняття рішення № 03/51-18 в цілому.
«за»

- 15

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 03/51-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
4. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект 1069)
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. Збільшити дохідну частину загального фонду на суму 4100000,0 грн.
Код

Назва податку

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними
особами за результатами річного декларування

Зміни (+,-)
+3 356 000

+10 000
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11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ
комунальної власності

+180

14021900

Пальне

+39 450

14031900

Пальне

+137 300

+57 130

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів

+3 600

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової
нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів
нежитлової нерухомості

-2 000

+22 200

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів
нежитлової нерухомості

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

+7 250

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

+60 000

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

+270

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

+150 800

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

+224 400

+965

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній
податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

+150

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних
підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету

+10 600

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

+830

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень

+16 100

18010300

22

24060300

Інші надходження

+4 375

+400

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового
майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку
спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові
кошти, власники яких невідомі

ВСЬОГО

4100 000

та спрямувати:
1.1.Міській раді 1951800,0 грн.
заробітна плата з нарахуваннями – 1100000,0 грн.
надання трансфертів КП «Житловик» ( зарплата працівникам благоустрою)- 200000,0 грн
проведення ямкового ремонту доріг міста Бурштин та села Вигівка -120000,0 грн.
Міська цільова програма модернізації зовнішнього освітлення м.Бурштина

на 2018-

2022роки( освітлення пішохідних переходів по вул.С.Бандери (в районі Будинку культури
ім.Т.Шевченка - торгова мережа АТБ, перехід навпроти бувшої автостанції))-123709,0грн.
співфінансування проектів стратегії з ДТЕК-80000,0 грн.
Програма фінансового забезпечення апарату управління -30091,0 грн. (придбання оргтехніки
-20000,0 грн.,комплектуючі до оргтехніки-1000,0 грн., сплата членських внесків асоціація
відкритих міст-3000,0 грн.,асоціація енергоефективних міст-6000,0 грн.,надання послуг
гідрометцентру-91,0 грн.)
Програмарозроблення

(оновлення)

містобудівноїдокументаціїтериторійм.Бурштина

та

с.Вигівка -60000,0 грн.
Програма співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у багатоповерхових будинках
м.Бурштин на 2018 рік-40000,0 грн.
Програма про дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах
багатоквартирних будинків м.Бурштин на 2018 рік-40000,0 грн.
Обслуговування громадського туалету по вул..С.Бандери -20000,0 грн.
Аварійні роботи по відновленню містка по вул.Над Рудкою-98000,0 грн
Програма «Відкрите місто-влада для людей на 2017-2018 роки»-40000,0 грн.
внести зміни до бюджету
КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад»+1100000,0 грн.
КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»+30091,0 грн.
При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 20000,0 грн.
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»+398000,0 грн.
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КПКВКМБ

0116090

«Інша

діяльність

у

сфері

житлово-комунального

господарства»+203709,0 грн.
КПКВКМБ 0117461

«Утримання та розвиток автомобільних доріг

та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»+120000,0 грн.
КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної
документації)»+60000,0 грн.
КПКВКМБ 0118420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації»+40000,0 грн.
1.2. КО «Бурштинська центральна міська лікарня» 63100,0 грн.
поточний ремонт дитячого відділення-60000,0 грн.
придбання крісел для лабораторії-3100,0 грн.
КПКВКМБ

0122010

«Багатопрофільна

стаціонарна

медична

допомога

населенню»

63100,0грн.
1.3..Відділу освіти та науки 1003100,0 грн.
заробітна плата з нарахуваннями(апарат управління-70000,0 грн.,ДНЗ—143000,0 грн., ЗНЗ
(обслуговуючий персонал)-500000,0 грн.,методичний кабінет-30000,0грн.,інші

заклади

освіти-200000,0 грн.) -943000,0 грн.
придбання газонокосарки-7000,0 грн.(ДНЗ№3-3500,0грн,гімназія-3500,0 грн.)
придбання парт -50000,0грн.(ЗОШ №2-25000,0 грн.,ЗОШ№3-25000,0 грн.)
виконання технічного висновку щодо технічного стану конструкцій будівлі дошкільного
навчального закладу №1 «Веселка» по вул.С.Бандери,56-3100,0 грн.
КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+70000,0 грн.
КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»+149600,0 грн
КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»+553500,0 грн.
КПКВКМБ 0610150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»+30000,0 грн.
КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»+200000,0 грн.
1,4Відділу культури
заробітна плата з нарахуваннями – 787000,0 грн.
КПКВКМБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+60000,0 грн.
КПКВКМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
(музичними,
+450000,0 грн.

художніми,

хореографічними, театральними, хоровими,

мистецькими)»
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КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»+100000,0 грн.
КПКВКМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв i виставок»+12000,0 грн.
КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та iнших клубних закладів»+137000,0 грн.
КПКВКМБ 1014081«Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і
мистецтва»+28000,0 грн.
1.5.Відділу соціального захисту населення 195000,0 грн.
заробітна плата з нарахуваннями – 170000,0 грн.
Програма соціального захисту населення м.Бурштин та с.Вигівка на 2018-2020роки 23000,0грн.(надання одноразових допомог на лікування та вирішення матеріальних потреб
інших категорій громадян-15000,0 грн.,виплата допомоги на поховання непрацюючих
громадян працездатного віку-8000,0 грн.)
Придбання вогнегасників-2000,0 грн.
КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+172000,0 грн.
КПКВКМБ

0813242

«Інші

заходи

у

сфері

соціального

захисту

і

соціального

забезпечення»+23000,0 грн.
1.6.Фінансовому відділу
заробітна плата з нарахуваннями -100000,0 грн.
КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+100000,0 грн і рекомендує прийняти
його на черговій сесії.
Запропонувала :
1.Внести зміни в п.1.1.:
- сплата членських внесків асоціація відкритих міст зменшити на 1000,0 грн.
та спрямувати на сплату членських внесків асоціація відкритих міст+1000,0 грн.
2.Доповнити п.2.Врахувати в складі доходів міського бюджету субвенцію з обласного
бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 69366,0грн. та спрямувати
відділу освіти за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»+69366,0 грн.
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ВИСТУПИЛИ:
Л.І.Горват – депутат міської ради, про можливість додати кошти на Програми
співфінансування при перевиконанні бюджету.
В.Л.Рик – голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, про сприяння
комісії додати кошти на Програми співфінансування; пояснив суму надходжень.
О.І.Петровська - начальник фінансового відділу, яка надала інформацію про
реєстрацію заборгованості по педагогічним працівниках з вересня місяця.
І.О.Дулик – депутат міської ради, про кошти на пальне.
Р.О.Джура – міський голова, про колегію ОДА.
Голосували про прийняття проекту рішення № 04/51 -18 за основу.
«за»

- 15

«проти»

- 0

«утрим.» - 1
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: проект рішення № 04/51-18 прийняти за основу.
Голосували про зміни до проекту рішення № 04/51 -18.
«за»

- 16

«проти»

- 0

«утрим.»

- 1

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: внести зміни.
1. Збільшити дохідну частину загального фонду на суму 4100000,0 грн.
Код

Назва податку

Зміни
(+,-)

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді
заробітної плати

+3 356 000

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними
особами за результатами річного декларування

+10 000

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ
комунальної власності

11010100

+180
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14021900

Пальне

14031900

Пальне
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів

14040000

18010200
18010300

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів
житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів
нежитлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів
нежитлової нерухомості

+39 450
+137 300
+57 130

+3 600

-2 000

+22 200

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

+150 800

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у
яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує
75 відсотків
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних
підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань

+224 400

18050500

21010300

22010300
22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень

24060300

31010200

Інші надходження
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок,
спадкового майна, майна, одержаного територіальною
громадою в порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

ВСЬОГО

+7 250
+60 000
+270

+965

+150

+10 600
+830
+16 100
+4 375
+400
4100 000

та спрямувати:
1.1.Міській раді 1951800,0 грн.
- заробітна плата з нарахуваннями – 1100000,0 грн.
- надання трансфертів КП «Житловик» ( зарплата працівникам благоустрою)- 200000,0 грн.
- проведення ямкового ремонту доріг міста Бурштин та села Вигівка -120000,0 грн.
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- Міська цільова програма модернізації зовнішнього освітлення м.Бурштина на 20182022роки( освітлення пішохідних переходів по вул.С.Бандери (в районі Будинку культури
ім.Т.Шевченка - торгова мережа АТБ, перехід навпроти бувшої автостанції))-123709,0 грн.
- співфінансування проектів стратегії з ДТЕК-80000,0 грн.
- Програма фінансового забезпечення апарату управління -30091,0грн. (придбання
оргтехніки -20000,0 грн.,комплектуючі до оргтехніки-1000,0 грн., сплата членських внесків
асоціація відкритих міст-2000,0грн.,асоціація енергоефективних міст-6000,0 грн.,асоціація
«Єврорегіон Карпати-Україна»-1000,0 грн.,надання послуг гідрометцентру-91,0 грн.)
- Програма розроблення ( оновлення) містобудівної документації територій м.Бурштина та
с.Вигівка -60000,0 грн.
- Програма співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у багатоповерхових будинках
м.Бурштин на 2018 рік-40000,0 грн.
- Програма про дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах
багатоквартирних будинків м.Бурштин на 2018 рік-40000,0 грн.
-обслуговування громадського туалету по вул..С.Бандери -20000,0 грн.
- аварійні роботи по відновленню містка по вул.Над Рудкою-98000,0 грн
- Програма «Відкрите місто-влада для людей на 2017-2018 роки»-40000,0 грн.
внести зміни до бюджету
КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад»+1100000,0 грн.
КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»+30091,0 грн.
При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі
20000,0 грн.
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»+398000,0грн.
КПКВКМБ

0116090

«Інша

діяльність

у

сфері

житлово-комунального

господарства»+203709,0 грн.
КПКВКМБ 0117461

«Утримання та розвиток автомобільних доріг

та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»+120000,0 грн.
КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної
документації)»+60000,0 грн.
КПКВКМБ 0118420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації»+40000,0 грн.
1.2.КО «Бурштинська центральна міська лікарня» 63100,0 грн.
-поточний ремонт дитячого відділення-60000,0 грн.
-придбання крісел для лабораторії-3100,0 грн.
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КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 63100,0
грн.
1.3.Відділу освіти та науки 1003100,0 грн.
- заробітна плата з нарахуваннями (апарат управління-70000,0грн., ДНЗ—143000,0 грн., ЗНЗ
(обслуговуючий персонал)-500000,0 грн., методичний кабінет-30000,0 грн., інші заклади
освіти-200000,0 грн.) -943000,0 грн.
- придбання газонокосарки-7000,0 грн.(ДНЗ№3-3500,0 грн, гімназія-3500,0 грн.)
- придбання парт -50000,0 грн. (ЗОШ №2-25000,0 грн., ЗОШ№3-25000,0 грн.)
- виконання технічного висновку щодо технічного стану конструкцій будівлі дошкільного
навчального закладу №1 «Веселка» по вул.С.Бандери,56-3100,0 грн.
КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+70000,0 грн.
КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»+149600,0 грн
КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»+553500,0 грн.
КПКВКМБ 0610150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»+30000,0 грн.
КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»+200000,0 грн.
1.4.Відділу культури
- заробітна плата з нарахуваннями – 787000,0 грн.
КПКВКМБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+60000,0 грн.
КПКВКМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
(музичними,

художніми,

хореографічними, театральними, хоровими,

мистецькими)»

+450000,0 грн.
КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»+100000,0 грн.
КПКВКМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв i виставок»+12000,0 грн.
КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та iнших клубних закладів»+137000,0 грн.
КПКВКМБ 1014081«Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і
мистецтва»+28000,0 грн.
1.5.Відділу соціального захисту населення 195000,0 грн.
- заробітна плата з нарахуваннями – 170000,0 грн.
- Програма соціального захисту населення м.Бурштин та с.Вигівка на 2018-2020 роки 23000,0 грн. (надання одноразових допомог на лікування та вирішення матеріальних потреб
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інших категорій громадян-15000,0 грн., виплата допомоги на поховання непрацюючих
громадян працездатного віку - 8000,0 грн.)
- придбання вогнегасників-2000,0 грн.
КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+172000,0 грн.
КПКВКМБ

0813242

«Інші

заходи

у

сфері

соціального

захисту

і

соціального

забезпечення»+23000,0 грн.
1.6.Фінансовому відділу
- заробітна плата з нарахуваннями -100000,0 грн.
КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+100000,0 грн.
2.Врахувати в складі доходів міського бюджету субвенцію з обласного бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету в сумі 69366,0 грн. та спрямувати відділу освіти за
КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»+69366,0 грн.
ВИСТУПИЛИ:
О.І.Петровська - начальник фінансового відділу, про звернення до помічника депутата
обласної ради В.Коцюбайла щодо розподілу бюджетних коштів; про екологічний податок.
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про малу суму коштів виділених на розвиток
спорту, культури.
Голосували про прийняття рішення № 04/51-18 в цілому.
«за»

- 15

«проти» - 0
«утрим.» - 1
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ прийняти рішення № 04/51-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
5. Про виділення коштів гр. Бесазі І.Б. (Проект 1048)
ДОПОВІДАВ:
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О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, яка ознайомила проектом рішення,
рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань бюджету та економічного розвитку :
- доповнити пункт 1: Парандій Галині Йосипівні в сумі 3000,0 грн на лікування
відповідно поданих документів;
комісії з питань гуманітарної політики про підтримку даного проекту рішення.
Голосували про прийняття проекту рішення № 05/51 -18 за основу.
«за»

- 15

«проти»

- 0

«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: проект рішення № 05/51-18 прийняти за основу.
Голосували про зміни до проекту рішення № 05/51 -18.
«за»

- 15

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: внести зміни.
Доповнити пункт 1: Парандій Галині Йосипівні в сумі 3000,0 грн на лікування відповідно
поданих документів.
Голосували про прийняття рішення № 05/51-18 в цілому.
«за»

- 16

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ прийняти рішення № 05/51-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
6. Про затвердження Міської цільової програми модернізації зовнішнього освітлення м.
Бурштина на 2018-2022 роки. (Проект 1070)
ДОПОВІДАВ:
І.І.Навроцький – головний спеціаліст, енергоменеджер, який ознайомив з проектом
рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань будівництва, архітектури та
житлово – комунального господарства, з питань бюджету та економічного розвитку про
підтримку даного проекту.
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ВИСТУПИЛИ:
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про незадовільний стан освітлення по вул. Стуса
будинки 5,7,9.
Л.І.Горват – депутат міської ради, про джерела фінансування Програми.
І.О.Дулик – депутат міської ради, про уточнення назв нових вулиць; про необхідність
облаштування переїздів на нові масиви.
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, з пропозицією створити комісію для спільного
об’їзду міста.
І.В.Прокопів – депутат міської ради, про підтримку проекту рішення.
І.З.Карвацький – депутат міської ради, про економію коштів при модернізації
освітлення.
Голосували про прийняття рішення № 06/51-18 в цілому.
«за»

- 15

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 06/51-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
7. Про внесення змін в перелік майна комунальної власності, що підлягає наданню в
оренду у 2018 році.(Проект 1057)
ДОПОВІДАВ:
І.І.Бандура – завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального майна, яка ознайомила з
поданими документами, проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення з питань
будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства.
Голосували про прийняття рішення № 07/51-18 в цілому.
«за»

- 15

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 07/51-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:

32

8. Про виконання Плану природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони
навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік.
(Проект №980)
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 № 08/51-18 в цілому.
«за»

- 16

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 08/51-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради
(гр. Абрамюк О.О.). (Проект 1043)
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 № 09/51-18 в цілому.
«за»

- 18

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 09/51-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
10. Про надання 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
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(присадибна

ділянка)

з

передачею

у

власність

(гр.гр.НогаЛ.Я.,

Лахоцький М.І.). (Проект 1044)
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 № 10/51-18 в цілому.
«за»

- 18

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 10/51-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність (гр. гр.
Лашків Я.Ю., Вініченко В.І., Купріянов В.Т., Лазорко М.І.). (Проект 1045)
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 № 11/51-18 в цілому.
«за»

- 18

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 11/51-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
12. 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

( гр.гр. Нога Л.Я., Лахоцький М.І., Лесів Г.П., Ляшенко Р.І.). (Проект 1046)

власність
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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 № 12/51-18 в цілому.
«за»

- 17

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 12/51-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого
селянського господарства з передачею у приватну власність (гр. Монастирська В.О.).
(Проект 1047)
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 № 13/51-18 в цілому.
«за»

- 17

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 13/51-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
14. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для обслуговування

виробничого та адміністративного приміщення з

послідуючим укладанням договору оренди (ПАТ «УКРХУДОЖПРОМ» в особі
директора Санжаровського Д.І.). (Проект 1060)
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; запропонував внести зміни до
проекту рішення та вилучити «в особі директора Санжаровського Д.І.».
ВИСТУПИЛИ:
Л.Р. Івасюк – депутат міської ради, про дані вказані у технічному паспорті
приміщення та завищення площі землі на 60 м

2

оскільки площа приміщення становить

126 м 2; надала пропозицію відправити даний проект на довивчення.
І.З.Карвацький – депутат міської ради, про розгляд заяви комісією.
В.Р.Гулик – перший заступник міського голови, про необхідність земельної ділянки
для обслуговування приміщення.
І.З.Карвацький – депутат міської ради, про розгляд заяви комісією без виїзду на місце.
І.О.Дулик – депутат міської ради, про можливість продажу земельної ділянки через
аукціон; з пропозицією до комісії земельної та питань екології переміряти дану ділянку та
направити даний проект на довивчення.
Голосували про прийняття проекту рішення № 14/51 -18 за основу.
«за»

- 16

«проти»

- 0

«утрим.» - 1
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: проект рішення № 14/51-18 прийняти за основу.
ВИСТУПИЛИ:
В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, про вироблення
технічного паспорту.
В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про історію продажу виробничого та
адміністративного приміщення.
Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про процедуру оформлення свідоцтва про право
власності.
В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про місце розташування земельної
ділянки.
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І.О.Дулик – депутат міської ради, з пропозицією зменшити площу земельної
ділянки.
А.І.Федорняк – депутат міської ради, про площу приміщення вказаної у свідоцтві.
І.О.Дулик – депутат міської ради, про відмову у дозволі на приватизацію земельної
ділянки підприємцю Журавльову через лишніх 4 м2.
Л.І.Горват – депутат міської ради, з пропозицією відкласти розгляд питання.
СЛУХАЛИ:
15. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Бандура Л.І.) (Проект 1061)
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 № 15/51-18 в цілому.
«за»

- 15

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 15/51-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
16. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки

для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність

(гр. Головчак М.Г.). (Проекти 1062)
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 № 16/51-18 в цілому.
«за»

- 15
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«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 16/51-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
обслуговування

комплексу

в

м.

Бурштин

по

вул.

земельної ділянки для
В.Стефаника

№15а

(гр. Максимів В.С.). (Проекти 1063)
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 № 17/51-18 в цілому.
«за»

- 14

«проти» - 0
«утрим.» - 1
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 17/51-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
18. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення

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

ведення садівництва з передачею у власність (гр. Журавльов Л.В.). (Проекти 1064)
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 № 18/51-18 в цілому.
«за»

- 15

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 18/51-18 в цілому (рішення додається).
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СЛУХАЛИ:
19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради
(гр. Калина Т.С.). (Проект 1065)
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 № 19/51-18 в цілому.
«за»

- 14

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення №19/51-18 в цілому (рішення додається).
ВИСТУПИЛИ:
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про право власності на споруду, запропонувала
встановити площу земельної ділянки 126 м 2.
В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про вирішення особистих питань
депутатами.депутат міської ради.
Р.О.Джура – міський голова, з пропозицією зняти дане питання з обговорення та
направити на доопрацювання.
Голосували про зняття з обговорення проекту № 1060 на доопрацювання.
«за»

- 13

«проти»

- 1

«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.
ВИСТУПИЛИ:
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В.Є.Василик – депутат міської ради, з пропозицією вилучити « в особі директора
Санжаровського Д.І.» та « площею 0,0185 га »
Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, з пропозицією площу вказати згідно технічного
паспорта та права власності.
Голосували про зміни до проекту рішення № 14/51 -18.
«за»

- 14

«проти»

- 0

«утрим.»

- 0

(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: внести зміни.
Вилучити « в особі директора Санжаровського Д.І.» та « площею 0,0185 га »
Голосували про прийняття рішення № 14/51-18 в цілому.
«за»

- 14

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 14/51-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
20. 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. Романчук М.М.). (Проект 1066)
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 № 20/51-18 в цілому.
«за»

- 16

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 20/51-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
21. 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. Мельник С.М.).
(Проект 1067)
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 № 21/51-18 в цілому.
«за»

- 16

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 21/51-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
22. 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. Ратайчук Л.М.). (Проект 1068)
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 № 22/51-18 в цілому.
«за»

- 16

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

41

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 22/51-18 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 та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Салій С.С.).(Проект 1072)
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 № 23/51-18 в цілому.
«за»

- 16

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 23/51-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
24. 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. Ябковська О.Б., Салій С.С.). (Проект 1073)
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 № 24/51-18 в цілому.
«за»

- 16

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 24/51-18 в цілому (рішення додається).
ВИСТУПИЛИ:
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Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про процедуру оприлюднення рішень міської
ради.
СЛУХАЛИ:
25. Відповіді на депутатські запити:
-

рішення міської ради від 30.03.2018 № 08/50-18 «Про депутатський запит І.О.Дулика».

ДОПОВІДАВ:
Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із відповіддю від 12.04.2018
№ 750/02-20, яка надана міським головою Р.Джурою (текст відповіді додається).
ВИСТУПИЛИ:
І.О.Дулик – депутат міської ради, про зняття даного запиту з контролю.
Голосували за прийняття рішення № 25/51-18 в цілому.
«за»

- 14

«проти» - 0
«утрим.» - 0
(Результати поіменного голосування додаються):
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 25/51-18 в цілому (рішення додається).
СЛУХАЛИ:
26. Депутатські запити. (Не було).
СЛУХАЛИ:
27. Різне.
ВИСТУПИЛИ:
Р.О. Джура –

міський голова, про звернення В.Р.Коцюбайла на виступ; про

відсутність тексту звернення на площі при сході громади; про екологічні кошти та їх
розподіл; про необхідність проведення екологічної експертизи; про дискусійний майданчик
у місті по екології 23.05.2018.
А.С. Іваськів – депутат Івано – Франківської обласної ради, про майданчик 23.05.2018;
про зобов’язання як депутата залучити ці кошти із обласного бюджету;
Р.О.Джура –

міський голова, про залучення коштів Бовшівського бюджету до

екологічної експертизи регіону.
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Л.Р. Івасюк – депутат міської ради, про виступ міського голови в АМЕР; про
створення на сході громади робочої групи; про засідання комісії у Галицькому районі; про
подальшу роботу до комісії із 18 чоловік;
Р.О.Джура – міський голова, про участь у роботі комісій по екологічних питаннях на
рівні області; про присутність на сесії міської мешканців міста Ліуш, Островська.
О.Т. Драбчук – депутат міської ради, про роботу ЦНАПу та її покращення умов
праці.
В. Є.Василик – депутат міської ради, про звернення до Рогатинського центру
санепідслужби (копія звернення додається).
Л.Р. Івасюк – депутат міської ради, про звернення щодо документації по освітленню
пішохідних переходів по вул.Міцкевича (копія звернення додається).
І. Федоренко – мешканець міста, про звернення до мера (копія звернення додається),
ознайомив із відповіддю міського голови на попереднє звернення.
І.О. Дулик – депутат міської ради, з вимогою до міського голови при публічних
виступах не згадувати прізвища; про звернення мешканців, яким розбивали ділянки під
індивідуальну забудову, щодо оплати послуг за розбивку; кошти для відмежування земельної
ділянки.
Р.О.Джура –

міський голова, про публічні витупи міського голови у соціальних

мережах.
Л.Р. Івасюк – депутат міської ради, з вимогою до міського голови при публічних
виступах у соціальних мережах не вказувати персоналій.

Міський голова

Роксолана Джура

