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    Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

п’ятдесят шостої сесії міської ради сьомого скликання 

Від  27 червня   2018 року м. Бурштин 

Початок: 14:00 

Закінчення: 16:45 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       23 депутатів  міської ради (список додається). 

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

Відсутні на сесії: 3 депутатів міської ради (Л.І.Горват, І.Я.Дашевич, А.С.Процик). 

СЛУХАЛИ: Про зміни в склад лічильної комісії на 56 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

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

лічильної комісії: 

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

Голосували про зміни в  склад лічильної комісії на 56 сесію. 

     «за»            -  22 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести в склад лічильної комісії на 56 сесію депутата міської ради 

А.І.Федорняка. 

СЛУХАЛИ:  

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

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

шостої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про інформацію Тисменицької місцевої прокуратури про результати діяльності за 

перший квартал 2018 року. (Проект  № 1116) 

Доповідач: В.Д. Данилюк - начальник юридичного відділу 
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2. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення 

побутових відходів на території міста Бурштин та села Вигівка. (Проект № 1145) 

Доповідач:І.І.Бандура– завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального  майна 

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

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 №03/20-16. (Проект № 1147) 

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

4. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

обслуговування нежитлового приміщення (столярного цеху) в м. Бурштин (ПрАТ 

«СТМ»). (Проект № 1121) 

5. Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу 

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

(Проект № 1139) 

6. Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу 

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

(Проект № 1142) 

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

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівельі 

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

(Проект № 958) 

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

8. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки до рішення міської ради від 24.06.2016 №05/14-16 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території м.Бурштин та села Вигівка». 

(Проект № 1148) 

9. Про внесення змін в пункт 4. «Плата за землю» Положення про податок на майна, 

затвердженого рішенням Бурштинської міської ради від 24.06.2016 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території м. Бурштин та села Вигівка» 

.(Проект № 1154) 

Доповідач:І.О.Дулик – депутат міської ради 

ВИСТУПИЛИ: 

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

внести до порядку денного розгляд проекту № 1179 «Про внесення змін до міського бюджету 

на 2018 рік». 



 3 

І.О.Дулик – депутат міської ради, з пропозицією щодо доповідачів по проектах 

№1148, 1154; з пропозицією зняти з обговорення проект № 1116 оскільки відсутній 

представник прокуратури. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із зауваженнями юридичного 

відділу щодо питань порядку денного; проінформував про те, що  депутатська комісія з 

питань законності та етики не провела засідання щодо розгляду проектів № 1148, 1154 та 

запропонував зняти дані проекти з розгляду.  

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про зустріч з головою Державної регуляторної 

служби України К.Ляпіною; про не підтримку пропозиції секретаря ради. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про необхідність прийняття рішення по проектах 

№1148,1154 до 01 липня 2018 року; запропонував перенести пункт 8 на пункт 1, пункт 9 на 

пункт 2. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, з пропозицією зняти з обговорення проект № 1121 

на доопрацювання. 

Р.О.Джура – міський голова, про відсутність у зверненні депутатів пропозиції щодо 

порядку денного. 

 

Голосували про прийняття проекту порядку  денного 56 сесії за основу. 

  «за»            -  23 

«проти»     -   0 

       «утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект  порядку  денного 56 сесії прийняти за основу. 

Голосували про внесення до порядку денного розгляду проекту №1179 «Про 

внесення змін до міського бюджету на 2018 рік». 

                   «за»             -  23 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного  розгляд проекту №1179 «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2018 рік». 

Голосували про зняття з  розгляду порядку денного  проекту №1116 «Про 

інформацію Тисменицької місцевої прокуратури про результати діяльності за 

перший квартал 2018 року». 
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      «за»             -  14 

   «проти»      -  3 

   «утрим.»     -  6 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду порядку денного проект №1116 «Про інформацію 

Тисменицької місцевої прокуратури про результати діяльності за перший квартал 2018 

року». 

                       Голосували про заміщення питань пунктів 8,9 на пункти 1,2. 

       «за»             -  15 

   «проти»      -  4 

   «утрим.»     -  4 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: пункт 1 порядку денного проект № 1148, пункт 2 порядку денного проект                   

№ 1154.  

Голосували про зняття з  розгляду порядку денного  проекту №1148 «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки до рішення міської ради від 24.06.2016      

№05/14-16 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території 

м.Бурштин та села Вигівка»». 

      «за»             -  7 

   «проти»      -  13 

   «утрим.»     -  0 

(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 зняття з  розгляду порядку денного  проекту №1154 «Про 

внесення змін в пункт 4. «Плата за землю» Положення про податок на 

майна, затвердженого рішенням Бурштинської міської ради від 24.06.2016 

№05/14-16 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території м. 

Бурштин та села Вигівка»». 
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                                                               «за»             -  8 

   «проти»      -  12 

   «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. 

Голосували про зняття з розгляду порядку денного  проекту №1121 «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

обслуговування нежитлового приміщення (столярного цеху) в м. Бурштин 

(ПрАТ «СТМ»)». 

                                                                     «за»             -  17 

«проти»      -  5 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду порядку денного  проект №1121 «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування нежитлового 

приміщення (столярного цеху) в м. Бурштин (ПрАТ «СТМ»)».  

Голосували про порядок денний 56 сесії в цілому. 

  «за»            -  20 

      «проти»      -  0 

«утрим.»    -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  

     Затвердити порядок денний п’ятдесят шостої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 

1. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки до рішення міської ради від 24.06.2016 №05/14-16 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території м.Бурштин та села Вигівка». 

(Проект №1148) 

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

2. Про внесення змін в пункт 4. «Плата за землю» Положення про податок на майна, 

затвердженого рішенням Бурштинської міської ради від 24.06.2016 «Про 
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встановлення місцевих податків і зборів на території м. Бурштин та села Вигівка» 

(Проект №1154) 

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

3. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення 

побутових відходів на території міста Бурштин та села Вигівка. (Проект № 1145) 

Доповідач:І.І.Бандура– завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального  майна 

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

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 №03/20-16. (Проект № 1147) 

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

5. Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу 

на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Шухевича б/н). (Проект 

№1139) 

6. Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу 

на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Шухевича б/н). (Проект                       

№ 1142) 

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

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівельі 

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

(Проект  № 958) 

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

8. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект  № 1179) 

Доповідач: О.І.Петровська – начальник фінансового  відділу 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки до рішення міської ради від 24.06.2016 №05/14-16 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території м.Бурштин та села Вигівка». 

(Проект №1148) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення та поданими матеріалами. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про експертний висновок (додається). 
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Т.М.Сенчина  – депутат міської ради, про площі оподаткування. 

І.М.Мазур – депутат міської ради, про підтримку проекту рішення. 

Р.О.Джура – міський голова, про спілкування із  завідувачем сектору Державної 

регуляторної служби України А.Р.Соболевським та підтримку проекту рішення; 

проінформувала, що 80% мешканців не зачіпає даний податок. 

                     Голосували про прийняття проекту рішення № 01/56 -18 за основу. 

«за»            -  20 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 01/56-18 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про рекомендації комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 08.06.2018 № 12). 

Голосували про внесення змін у додатку №1.      

                                  «за»          -  20 

                                                         «проти»    -  0 

                                                         «утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни у додатку №1 та викласти їх у редакції запропонованій комісією 

з питань бюджету та економічного розвитку. 

      Голосували про прийняття рішення № 01/56-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 01/56-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

2. Про внесення змін в пункт 4. «Плата за землю» Положення про податок на майна, 

затвердженого рішенням Бурштинської міської ради від 24.06.2016 «Про 
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встановлення місцевих податків і зборів на території м. Бурштин та села Вигівка» 

(Проект №1154) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення та поданими матеріалами; рекомендаціями комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 08.06.2018 № 12)  (додаються). 

ВИСТУПИЛИ: 

            І.З.Карвацький – депутат міської ради, про депутатський запит по сплаті земельного 

податку на території ради; про пропозицію комісії земельної та з питань екології встановити 

земельний податок 12% для створення прецинденту по Україні, щоб змусити олігархів 

платити; про роботу комітету по впровадженню Стратегії; про співпрацю компанії ДТЕК 

лише з однією людиною - міським головою; про відсутність фінансування на стратегічні 

напрямки; про викуп земельної ділянки Братством ДУМ. 

            Т.М.Сенчина  – депутат міської ради, з пропозицією розглянути ставку 10% для 

земельних ділянок які знаходяться в постійному користуванні. 

            О.Т.Драбчук – депутат міської ради, про пільги для земель церкви. 

            І.О.Дулик  – депутат міської ради, про ставку 10%. 

            В.Л.Рик – депутат міської ради, про Закон України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ознайомив з експертним висновком 

(додається). 

             Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про не доопрацювання у напрямку зборів 

податків; про не доопрацювання по реєстру нерухомого майна; запропонувала земельно-

екологічному відділу звернутися до фінансового відділу щодо надання інформації щодо 

сплати податків. 

В.Л.Рик – депутат міської ради, з інформацією про те, що Т.М.Сенчина є заступником 

голови комісії з питань бюджету та економічного розвитку та вказав на її права. 

І.О.Дулик  – депутат міської ради, проінформував, що підняття ставок податку 

приведе до збільшення надходжень на 2 млн.грн. 

Р.О.Джура – міський голова, про діяльність комітету управління по впровадженню 

стратегії у попередній каденції; про співпрацю з керівником напрямку ДТЕК В.О.Гриб; про 

професійну діяльність І.З.Карвацького; про утеплення фасаду міської ради; про ремонт 

приміщення комбінату спортивних споруд по Стратегії; про фінансування рок фестиваль у 

300 тис. грн.; про не підтримку політики компанії ДТЕК щодо оптимізації персоналу; про 

діяльність комбінату спортивних споруд; про інформації в мережі інтернет щодо діяльності 
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міського голови; про не підтримку проекту рішення; про відмову міського голови від 

посади голови комітету управління по впровадженню стратегії; про лобіювання працівників 

ДТЕК у роботі комітету управління по впровадженню стратегії. 

І.В.Прокопів  – депутат міської ради, про виконання Стратегії 2020. 

Р.О.Джура – міський голова, про роботи виконані по Стратегії 2020. 

М.В.Шкарпович  – депутат міської ради, про податки для підприємців у 2017 році. 

І.О.Дулик  – депутат міської ради, про правонаступництво від попередньої каденції. 

А.В.Степанов – голова правління громадської організації «Братство демократичної 

української молоді», про заяву від 31.05.2018 № 1466/02-27 (копія додається); про процедуру 

прийняття регуляторного акту; про відсутність громадських слухань та погодження 

Державної регуляторної служби України; про тиск преставників депутатського корпусу на 

прийняття неправомірного рішення; про можливість оскарження рішення, у разі його 

прийняття, в суді. 

І.О.Дулик  – депутат міської ради, про можливість скликання громадських слухань 

самостійно організацією «Братство демократичної української молоді»; про правомірність 

встановлення податкових ставок. 

Голосували про надання слова  голові правління громадської  організації 

«Братство демократичної української молоді» А.В.Степанову. 

                                                         «за»         -  15 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   6 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: надати слово  голові правління громадської організації «Братство 

демократичної української молоді» А.В.Степанову. 

ВИСТУПИЛИ: 

А.В.Степанов – голова правління громадської організації «Братство демократичної 

української молоді», про рекомендацію заступника голови комісії з питань законності та 

етики І.О.Дулика провести громадські слухання у «кущах». 

І.О.Дулик  – депутат міської ради, розцінив виступ голови правління громадської 

організації «Братство демократичної української молоді» А.В.Степанова як наклеп. 

 Голосували про прийняття рішення по проекту № 1154 за основу. 

 «за»          -  12 
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 «проти»    -  7 

                                                                     «утрим.»  -   2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

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

СЛУХАЛИ: 

3. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення 

побутових відходів на території міста Бурштин та села Вигівка. (Проект № 1145) 

ДОПОВІДАВ:  

І.І.Бандура– завідувач сектору ЖКГ та обліку комунального  майна, яка ознайомила з  

проектом рішення, рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань  будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарства (протокол від  14.06.2018  № 8), 

законності та етики  (протокол від  19.06.2018  № 30). 

Голосували про прийняття рішення по проекту № 1145 в цілому. 

  «за»          -  6 

 «проти»    -  4 

 «утрим.»  -  8 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

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

СЛУХАЛИ: 

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

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 №03/20-16. (Проект № 1147) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

економічного розвитку (протокол від  19.06.2018  № 13) про не погодження. 

Голосували про прийняття рішення по проекту № 1147 в цілому. 

 «за»          -  1 

 «проти»    -  17 

 «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

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

СЛУХАЛИ: 

5. Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу 

на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Шухевича б/н). (Проект 

№1139) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  12.06.2018 № 12)  про підтримку проекту 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про необхідність даного рішення для 

узаконення даної земельної ділянки. 

Голосували про прийняття рішення № 02/56-18 в цілому. 

 «за»          -  14 

 «проти»    -  1 

 «утрим.»   -  5 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 02/56-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

6. Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка пропонується для продажу 

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

(Проект  №1142) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  12.06.2018 № 12)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 03/56-18 в цілому. 

  «за»          -  14 

«проти»    -  1 
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«утрим.»   -  4 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 03/56-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівельі 

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

(Проект № 958) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  12.01.2018 № 01)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення по проекту № 958 в цілому. 

 «за»          -  11 

 «проти»    -  1 

 «утрим.»   -  8 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

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

СЛУХАЛИ: 

8. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект №1179) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

(потокол від 26 червня 2018 року № 15):  

1. Відповідно до розпорядження Івано-Франківської обласної адміністрації від 17 

травня 2018 року  №277  «Про розподіл субвенції» внести зміни до бюджету: 

Зменшити призначення по відділу освіти та науки (придбання парт -50000,0грн. (ЗОШ 

№2-25000,0грн., ЗОШ№3-25000,0грн.), продукти харчування-33800,0грн.) за КПКВКМБ 

0611020«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в 
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т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами» на суму 83800,0грн. та відповідно збільшити. 

Фінансовому відділу для надання іншої субвенції Івано-Франківському обласному 

бюджету  для співфінансування видатків на закупівлю сучасних меблів та комп’ютерного 

обладнання на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» за КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»+83800,0грн. 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі     

83800, грн. 

2.Врахувати у складі доходів загального фонду міського бюджету субвенцію на 

поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 

в сумі 24000,00 грн  та спрямувати відділу соціального захисту населення м.Бурштин  за 

КПКВКМБ 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю 

внаслідок війни » +24000,0 грн. 

Голосували про прийняття рішення № 04/56-18 в цілому. 

 «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 04/56-18 в цілому (рішення додається). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура  


