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     Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

п’ятдесят сьомої сесії міської ради сьомого скликання 

Від 31 липня  2018 року м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 16:40 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       19 депутатів  міської ради (список додається). 

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

Відсутні на сесії: 7 депутатів міської ради (В.Є.Василик, І.Я.Дашевич, І.О.Дулик, 

Л.Р.Івасюк,  Т.Д.Попик, М.Г.Тимошик, А.І.Федорняк). 

СЛУХАЛИ:  

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

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

сьомої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект №1182) 

Доповідач: О.М.Тіцька – завідувач бюджетного сектору 

2. Про відпустку міського голови. (Проект №1164) 

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

3. Про хід виконання рішення міської ради від 30.03.2018 №17/49-18  «Про план заходів 

щодо оптимізації видатків на 2018 рік в бюджетних установах міста».  (Проект №1158) 

Доповідачі: І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки, С.М.Сопільняк – головний 

лікар КО «Бурштинська центральна міська лікарня», З.І.Курман – провідний спеціаліст 

відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків  

4. Про  запровадження  системи заохочення обдарованих і талановитих учнів закладів 

загальної середньої освіти міста Бурштина та педагогічних працівників.                          

(Проект №1180) 

Доповідач: І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки 

5. Про перейменування Бурштинської гімназії Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області та затвердження її Статуту у новій редакції. (Проект № 1105) 
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Доповідач: І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки 

6. Про внесення змін в рішення міської ради від 31.05.2016  № 07/12-16 «Про 

затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її 

виконавчих органів».(Проект №1165) 

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

7. Про внесення змін в Додаток 1 до рішення міської ради від 30 березня 2018 року                   

№ 05/50-18 «Про розширення переліку адміністративних послуг, які надаються через 

Центр надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради» (Проект №1166) 

8. Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 30 березня 2018 року                        

№ 06/50-18  «Про затвердження Концепції модернізації та розвитку Центру надання 

адміністративних послуг м.Бурштин на 2018-2019 роки». (Проект №1178) 

Доповідач: С.О.Видай – керуючий справами виконкому 

9. Про внесення змін до «Програми соціальної підтримки сімей загиблих і постраждалих 

підчас масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по              

21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, 

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

формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

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

Антитерористичній операції в районах її проведення на 2018-2020 роки» затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 № 06/42-17. (Проект №1175) 

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

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

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 № 03/20-16 зі 

змінами.(Проект№1153) 

Доповідач: І.З.Карвацький – депутат міської ради 

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.11.2016 № 04/20-16 «Про здійснення 

допорогових закупівель товарів,  робіт і послуг за кошти місцевого бюджету».       

(Проект №1176) 

12. Про посилення депутатського контролю за якістю виконання підрядних робіт на 

території міської ради. (Проект №1177) 

Доповідач: Л.Р.Івасюк – депутат міської ради 

13. Про продовження договору оренди приміщення комунальної власності Бурштинської 

міської ради. (Проект №1167) 
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14. Про продовження договору оренди приміщення комунальної власності Бурштинської 

міської ради. (Проект №1193) 

15. Про встановлення плати за соціальне житло в будинку № 2 по вул. Будівельників,      

м. Бурштин. (Проект №1195) 

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

16. Про надання дозволу на розробку проекту  Детального плану території по  вулиці 

Стефаника  в м. Бурштин.  (Проект №1168) 

17. Про надання дозволу на розробку проекту  Детального плану території  по                    

вулиці С. Бандери, б/н та вулиці Будівельників, б/н в м. Бурштин.  (Проект №1189) 

18. Про надання дозволу на розробку проекту  Детального плану території                          

по  вулиці Л. Українки  в м. Бурштин. (Проект №1191) 

Доповідач: О.С.Дмитрів – спеціаліст І категорії сектору містобудування і архітектури 

19. Про внесення змін до п. 1 рішення міської ради від 22.06.2018 № 07/54-18 «Про 

внесення змін до  складу тендерного комітету виконавчого органу Бурштинської 

міської ради. (Проект №1190) 

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

20. Про встановлення тарифів на послуги з централізованого холодного водопостачання та 

водовідведення шляхом коригування статей витрат, по яких відбулися цінові зміни. 

(Проект №1194) 

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

Земельні питання 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Плясун Л.Я.).  (Проект №1150 ) 

22. Про поставлення на чергу для  отримання земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства (гр. Плясун Л.Я.). (Проект№1151) 

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

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

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність (гр. Янченко С.Ф.). 

(Проект№1152 ) 

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

індивідуальних гаражів (гр. Сацюк О.Г.). (Проект №№1161) 

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (гр. Сенчина Т.М). (Проект №1162) 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Лиса О.Б.).  (Проект №1163) 

27. Про розірвання договору оренди земельної  ділянки по вул. Стефаника,15а                     

(гр. Максимів В. С.). (Проект №1169) 

28. 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. Гелета П.М., Косенко Т.П.). (Проект №1170) 

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

ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Максимів В.С.). (Проект 

№1171) 

30. Про внесення змін в п.1 рішення міської ради від 23.02.2018 № 31/46-18 «Про надання 

дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність» (гр. Баранович М.В.). 

(Проект №1172) 

31. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилих  будинків, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр.гр. Должиков О.О., Мельниченко О.В.). (Проект №1173) 

32. 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. Руда О.Т.).  (Проект №1174) 

33. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилих  будинків, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. гр. Нагірна Г.М., Козак І.М., Мельник Н.І.). (Проект №1183) 

34. 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. Іванюк М.А). (Проект №1184) 
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35. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність                        

(гр. Химка П.М.). (Проект №1185) 

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

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

свідоцтва про право на спадщину за законом на земельну частку пай (гр. Іванюк М.А.). 

(Проект №1186) 

37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність                      

(гр. Калин В.М.). (Проект №1187) 

38. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) ТзОВ «Романі»                   

м. Бурштин по вул. Р.Шухевича,11,  з послідуючим укладанням договору оренди. 

(Проект №1188) 

39. Про надання дозволу на обстеження земельних ділянок, які пропонуються для 

продажу на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Калуська б/н, Бандери 

б/н). (Проект №1192) 

Доповідач: О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу 

40. Відповіді на депутатські запити. 

41. Депутатські запити. 

42. Різне. 

Голосували про прийняття проекту порядку  денного 57 сесії за основу. 

  «за»            -  20 

«проти»     -   0 

     «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект  порядку  денного 57 сесії прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

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

- Зняти з обговорення: 

пункт 4 «Про  запровадження  системи заохочення обдарованих і талановитих учнів 

закладів загальної середньої освіти міста Бурштина та педагогічних працівників» (проект 



6 

 

№1180) на підставі службової записки начальника відділу освіти і науки І.С.Томин 

(службова записка додається); 

пункт 15 «Про встановлення плати за соціальне житло в будинку № 2 по                              

вул. Будівельників,   м. Бурштин» (проект №1195) на підставі рекомендації постійної 

депутатської комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства; 

пункт 18 «Про надання дозволу на розробку проекту  Детального плану території  по  

вулиці Л. Українки  в м. Бурштин» (проект №1191)  на підставі рекомендації 

погоджувальної ради; 

пункт 29 «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Максимів В.С.)»  

(проект №1171) на підставі доповідної записки спеціаліста І категорії юридичного відділу 

М.Я.Михайлишин  (доповідна записка додається). 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, запропонував внести до  порядку денного зміни: 

- Зняти з обговорення: 

пункт 11 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.11.2016 № 04/20-16 «Про 

здійснення допорогових закупівель товарів,  робіт і послуг за кошти місцевого бюджету» 

(проект №1176) та пункт 12 «Про посилення депутатського контролю за якістю виконання 

підрядних робіт на території міської ради» (проект №1177) через те, що відсутній 

доповідач Л.Р.Івасюк, депутат міської ради. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, запропонував внести до  порядку денного зміни: 

- Зняти з обговорення: 

   пункт 2 «Про відпустку міського голови» (проект №1164) з огляду на  те, що  дане питання 

не вимагає рішення міської ради. 

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

зміни: 

- Зняти з обговорення: 

пункт 39 «Про надання дозволу на обстеження земельних ділянок, які пропонуються для 

продажу на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Калуська б/н,                    

Бандери б/н)»  (проект №1192) з огляду на  те, що  дане питання  необхідно 

доопрацювати. 

І.М.Мазур – депутат міської ради, запропонував внести до  порядку денного зміни: 

- Зняти з обговорення: 
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пункт 5 «Про перейменування Бурштинської гімназії Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області та затвердження її Статуту у новій редакції» (проект № 1105)  з 

огляду на  те, що  відсутня законодавча база для його прийняття. 

                                 Голосували про зняття з  розгляду порядку денного проекту №1180   

«Про  запровадження  системи заохочення обдарованих і талановитих учнів закладів 

загальної середньої освіти міста Бурштина та педагогічних працівників», проекту № 1195 

«Про встановлення плати за соціальне житло в будинку № 2 по вул. Будівельників,   м. 

Бурштин»,  проекту №1191 «Про надання дозволу на розробку проекту  Детального плану 

території  по  вулиці Л. Українки  в м. Бурштин», проекту №1171  «Про надання дозволу 

на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у власність (гр. Максимів В.С.)».   

                                                «за»             -  20 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду порядку денного проект №1180   «Про  запровадження  

системи заохочення обдарованих і талановитих учнів закладів загальної середньої освіти 

міста Бурштина та педагогічних працівників», проект № 1195 «Про встановлення плати за 

соціальне житло в будинку № 2 по вул. Будівельників,   м. Бурштин»,  проект №1191 «Про 

надання дозволу на розробку проекту  Детального плану території  по  вулиці                      

Л. Українки  в м. Бурштин», проект №1171  «Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

власність (гр. Максимів В.С.)» .  

                                 Голосували про зняття з  розгляду порядку денного проекту №1176 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 29.11.2016 № 04/20-16 «Про здійснення 

допорогових закупівель товарів,  робіт і послуг за кошти місцевого бюджету», проекту 

№1177 «Про посилення депутатського контролю за якістю виконання підрядних робіт на 

території міської ради» . 

                                                                        «за»             -  20 

    «проти»       -  0 

     «утрим.»      -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду порядку денного проект №1176 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 29.11.2016 № 04/20-16 «Про здійснення допорогових закупівель 

товарів,  робіт і послуг за кошти місцевого бюджету», проект №1177 «Про посилення 

депутатського контролю за якістю виконання підрядних робіт на території міської ради». 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Р.О.Джури про відмову брати участь в обговоренні та голосуванні по проекту № 1164 

(заява додається). 

                                 Голосували про зняття з  розгляду порядку денного проекту №1164  

«Про відпустку міського голови». 

                                                                        «за»             -  17 

    «проти»       -  2 

    «утрим.»      -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду порядку денного проект №1164 «Про відпустку міського 

голови». 

                                 Голосували про зняття з  розгляду порядку денного проекту №1192 

«Про надання дозволу на обстеження земельних ділянок, які пропонуються для продажу 

на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Калуська б/н,Бандери б/н)».   

                                                                        «за»             -  20 

    «проти»       -  0 

    «утрим.»      -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду порядку денного проект №1192 «Про надання дозволу на 

обстеження земельних ділянок, які пропонуються для продажу на земельних торгах 

(аукціоні) на умовах оренди (вул. Калуська б/н,Бандери б/н)».   

 

                                  Голосували про зняття з  розгляду порядку денного проекту № 1105 

«Про перейменування Бурштинської гімназії Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області та затвердження її Статуту у новій редакції»  

                                                                        «за»             -  13 

    «проти»       -  4 

    «утрим.»      -  3 

(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. 

 

                           Голосували про порядок денний 54 сесії в цілому. 

   

  «за»            -  20 

      «проти»      -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  

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

скликання: 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект №1182) 

      Доповідач: О.М.Тіцька – завідувач бюджетного сектору фінансового відділу 

2. Про хід виконання рішення міської ради від 30.03.2018 №17/49-18  «Про план заходів 

щодо оптимізації видатків на 2018 рік в бюджетних установах міста».   (Проект №1158) 

       Доповідачі: І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки, С.М.Сопільняк – головний 

лікар КО «Бурштинська центральна міська лікарня», З.І.Курман – провідний спеціаліст 

відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків  

3. Про перейменування Бурштинської гімназії Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області та затвердження її Статуту у новій редакції.(Проект № 1105) 

       Доповідач: І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки 

4. Про внесення змін в рішення міської ради від 31.05.2016  № 07/12-16 «Про затвердження 

структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її виконавчих 

органів».(Проект №1165) 

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

5. Про внесення змін в Додаток 1 до рішення міської ради від 30 березня 2018 року                        

№ 05/50-18 «Про розширення переліку адміністративних послуг, які надаються через 

Центр надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради». (Проект №1166) 

6. Про внесення змін  в додаток до рішення міської ради від 30 березня 2018 року № 06/50-

18  «Про затвердження Концепції модернізації та розвитку Центру надання 

адміністративних послуг м.Бурштин на 2018-2019 роки». (Проект №1178) 

      Доповідач: С.О.Видай – керуючий справами виконкому 
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7. Про внесення змін до «Програми соціальної підтримки сімей загиблих і постраждалих 

підчас масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 

лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, учасників 

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

утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, 

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

операції в районах її проведення на 2018-2020 роки» затвердженої рішенням міської ради 

від 20.12.2017 № 06/42-17. (Проект №1175) 

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

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

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 № 03/20-16 зі 

змінами.(Проект№1153) 

       Доповідач: І.З.Карвацький – депутат міської ради 

9. Про продовження договору оренди приміщення комунальної власності Бурштинської 

міської ради. (Проект №1167) 

10. Про продовження договору оренди приміщення комунальної власності Бурштинської 

міської ради. (Проект №1193) 

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

11. Про надання дозволу на розробку проекту  Детального плану території по  вулиці 

Стефаника  в м. Бурштин.  (Проект №1168) 

12. Про надання дозволу на розробку проекту  Детального плану території   по  вулиці                   

С. Бандери, б/н та вулиці Будівельників, б/н в м. Бурштин.  (Проект №1189) 

       Доповідач:О.С.Дмитрів – спеціаліст І категорії сектору містобудування і архітектури 

13. Про внесення змін до п. 1 рішення міської ради від 22.06.2018 № 07/54-18 «Про внесення 

змін до  складу тендерного комітету виконавчого органу Бурштинської міської ради. 

(Проект №1190) 

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

14. Про встановлення тарифів на послуги з централізованого холодного водопостачання та 

водовідведення шляхом коригування статей витрат, по яких відбулися цінові зміни. 

(Проект №1194) 

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

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Плясун Л.Я.).  (Проект №1150 ) 
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16. Про поставлення на чергу для  отримання земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства (гр. Плясун Л.Я.). (Проект№1151) 

17. 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. Янченко С.Ф.). 

(Проект№1152 ) 

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

індивідуальних гаражів (гр. Сацюк О.Г.). (Проект №№1161) 

19. 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. Сенчина Т.М). (Проект №1162) 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Лиса О.Б.).  (Проект №1163) 

21. Про розірвання договору оренди земельної  ділянки по вул. Стефаника,15а                    

(гр. Максимів В. С.). (Проект №1169) 

22. 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. Гелета П.М.,                    

Косенко Т.П.). (Проект №1170) 

23. Про внесення змін в п.1 рішення міської ради від 23.02.2018 № 31/46-18 «Про надання 

дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність»(гр. Баранович М.В.). 

(Проект №1172) 

24. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилих  будинків, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр.гр. Должиков О.О., Мельниченко О.В.). (Проект №1173) 

25. 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. Руда О.Т.).             

(Проект №1174) 



12 

 

26. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилих  будинків, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. гр. Нагірна Г.М., Козак І.М., Мельник Н.І.). (Проект №1183) 

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

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства  з передачею у власність ( гр. Іванюк М.А). 

(Проект №1184) 

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

ділянки для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність                                    

(гр. Химка П.М.). (Проект №1185) 

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

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

свідоцтва про право на спадщину за законом на земельну частку пай (гр. Іванюк М.А.). 

(Проект №1186) 

30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність                                           

(гр. Калин В.М.). (Проект №1187) 

31. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) ТзОВ «Романі»                              

м. Бурштин по вул. Р.Шухевича,11,  з послідуючим укладанням договору оренди.                      

(Проект №1188) 

       Доповідач: О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу 

32. Відповіді на депутатські запити. 

33. Депутатські запити 

34. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект №1182) 

       

ДОПОВІДАВ:  

           О.М.Тіцька – завідувач бюджетного сектору фінансового відділу, яка ознайомила з 

проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (потокол від 13 липня 2018 року № 16): 
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1. Збільшити обсяг медичної субвенції в сумі 1031300,0 грн. та спрямувати для фінансування 

закладів первинної допомоги КНП «Бурштинський міський ЦПМСД» за КПКВКМБ 0122111 

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги»+1031300,0 грн. 

2. Збільшити обсяг субвенції  з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду по загальному фонду в cумі 

46000,0грн. та спрямувати відділу освіти та науки для зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів загальної середньої освіти, зокрема придбання спортивного обладнання та 

інвентарю, а саме Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3-5000,0 грн. (видатки споживання), 

41000,0 грн. (видатки розвитку). 

При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 41000,0грн. 

 

3. Збільшити обсяг субвенції  з місцевого бюджету на виплату державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового 

забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «Гроші ходять за 

дитиною» в сумі 55000,0грн. та спрямувати відділу соціального захисту населення за 

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

позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 

сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом 

"гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата 

соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя» +55000,0грн. 

 

4.Врахувати в складі доходів субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 

277000,0грн. та спрямувати відділу освіти  та науки  для проведення «Капітального ремонту 

буділі ДНЗ №6 «Пролісок», м.Бурштин , вул.Коновальця, буд.3» за КПКВКМБ 0611010 

«Надання дошкільної освіти»+277000,0грн.  

При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 277000,0грн. 

 

5.Врахувати в складі доходів спеціального фонду міського бюджету субвенцію з обласного 

бюджету на здійснення природоохоронних заходів в сумі 300000,0 грн. та спрямувати 
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міській раді  на проведення моніторингу за станом атмосферного повітря на території 

Бурштинської міської ради за КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та 

охорони природних ресурсів»+300000,0грн. 

 

6.Збільшити дохідну частину  загального фонду на суму 1700000,0 грн. 

 

7.Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів на суму 1700000, грн.. , 

а саме: 

7.1.міській раді  616 000,0грн. 

заробітна плата з нарахуваннями  -529 000,0 грн 

обслуговування громадського туалету по вул. С.Бандери  - 10 000,0 грн 

Програма функціонування Центру надання адміністравних послуг м.Бурштина на 2018 рік» - 

10 000,0грн 

Програма «Безпечне місто на 2017-2019рр» - 17 000,0 грн 

Міську цільову програму  «Фінансова підтримка КП «Капітальне будівництво Бурштинської 

міської ради» - 50 000,0 грн 

Та внести зміни до міського 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»+529000,0грн. 

КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»+77000,0грн. 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»+10000,0грн. 

 

7.2.відділ освіти і науки 645 000,0 

заробітна плата з нарахуваннями – 625  000,0 грн (апарат управління-5000,0грн.ДНЗ- 

450000,0грн.,обслуговуючий персонал ЗОШ-100000,0, методкабінет-20000,0грн.МНВК-

50000,0грн.) 

аварійні роботи по відновленню холодного та гарячого водопостачання  ДНЗ №1 -  5 000,0 

грн 

придбання матеріалів ( фарби) в ЗОШ І –ІІІ ст. №1,2,3 -15 000,0 грн 

та внести зміни до міського бюджету 

КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+5000,0грн. 

КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»+455000,0грн. 
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КПКВКМБ 0611020  «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (обслуговуючий персонал)+115000,0грн. 

КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»+20000,0грн. 

КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти»(МНВК)+50000,0грн. 

 

7.3.відділ культури – 247 000,0 грн 

заробітна плата з нарахуваннями -247 000,0 грн. 

та внести зміни до міського бюджету 

КПКВКМБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+5000,0грн. 

КПКВКМБ 1014060  «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів»+25000,0грн. 

КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва»+7000,0грн. 

КПКВКМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 

(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» 

+210000,0грн. 

 

7.4. відділу соціального захисту населення – 132 000,0 

заробітна плата з нарахуваннями -132 000,0 грн 

Та внести зміни до міського бюджету 

КПКВКМБ 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+132000,0грн 

 

7.5 фінансовому відділу – 60 000,0 грн 

заробітна плата з нарахуваннями  -50 000,0 грн 

субвенція Галицькому районному бюджету для Галицького ТЦСО на здійснення видатків 

для утримання самотніх людей та інвалідів м.Бурштин – 10 000,0 грн. 

та внести зміни до міського бюджету 

КПКВКМБ 7510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+50000,0грн. 

КПКВКМБ 7519770 «Інші субвенції»+10000,0грн. 
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8.Відповідно до звернення сектору ЖКГ і обліку комунального майна зменшити призначення 

по Програмі про дольову участь співвласників у поточному і капітальному ремонтах 

багатоповерхових будинків м.Бурштин на 2018 рік»(виділених відповідно до рішення міської 

ради від 30 березня 2018 року №04/49-18) на суму 30000,0грн.та направити на Програму 

співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у багатоквартирних будинках м.Бурштин 

на 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В.Л.Рик – депутат міської ради, надав пропозицію про доповнення до проекту 

рішення : 

1) рішення міської ради від  26 січня 2018 року №01/44-18 «Про внесення змін до міського 

бюджету на 2018 рік»: 

П.2 .Слова «капітальний ремонт доріг (співфінансування)-50000,0грн» замінити на 

«капітальний ремонт дороги по вул.Петлюри – 19000,0грн.»  , на «Заміну  системи опалення 

та водопостачання в підвальному приміщенні будинку №20 по вул..Січових Стрільців»-

31000,0грн.   

 2)від 23 лютого 2018 року №02/46-18  «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 

рік»: 

П.4.2. викласти в наступній редакції: «слова «Капітальний ремонт доріг-381000,0грн.» 

замінити на «капітальний ремонт дороги по вул.Петлюри – 117481,20грн.»  та  «Капітальний 

ремонт дороги  по провулку вул.С.Бандери в районі нової церкви -263518,80 грн.». 

10.Відповідно до звернень  внести наступні зміни до бюджету: 

10.1.Зменшити призначення по розробці робочих проектів по ремонту доріг, їх експертизи та 

коригуванню в сумі 25000,0грн. та спрямувати на «Капітальний ремонт дороги  по провулку 

вул.С.Бандери в районі нової церкви +25000,0 грн.». 

10.2 Зменшити призначення по спів фінансуванню проектів стратегії з ДТЕК в сумі 

80000,0грн. та спрямувати: 

а)Відділу освіти та науки Бурштинської міської ради для співфінансування  проекту 

Бурштинської гімназії  «Оновлення комп’ютерного класу» за КПКВКМБ 0611020 «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі школою-

дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами ,ліцеями, 

гімназіями,колегіумами» в сумі 55000,0грн. 
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б)Бурштинській міській раді  для «Влаштування пішохідної доріжки по вул. Січових 

Стрільців,17»  в сумі 25000,0грн. 

      Голосували про прийняття проекту рішення № 01/57  -18 за основу. 

                  «за»            -  20 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 01/57-18 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 01/57 -18. 

     «за»            -  20 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни 

1.Збільшити обсяг медичної субвенції в сумі 1031300,0грн. та спрямувати для фінансування 

закладів первинної допомоги КНП «Бурштинський міський ЦПМСД» за КПКВКМБ 0122111 

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги»+1031300,0грн. 

 

2.Збільшити обсяг субвенції  з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду по загальному фонду в cумі 

46000,0грн. та спрямувати відділу освіти та науки для зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів загальної середньої освіти, зокрема придбання спортивного обладнання та 

інвентарю, а саме Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3-5000,0грн.(видатки споживання), 

41000,0грн.(видатки розвитку). 

При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 41000,0грн. 

 

3.Збільшити обсяг субвенції  з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги 

на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 

батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «Гроші ходять за дитиною» в 

сумі 55000,0грн. та спрямувати відділу соціального захисту населення за КПКВКМБ 0813230 

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

піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового 



18 

 

забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 

дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної 

допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя» +55000,0грн. 

 

4.Врахувати в складі доходів субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 

277000,0грн. та спрямувати відділу освіти  та науки  для проведення «Капітального ремонту 

буділі ДНЗ №6 «Пролісок», м.Бурштин , вул.Коновальця, буд.3» за КПКВКМБ 0611010 

«Надання дошкільної освіти»+277000,0грн.  

При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 277000,0грн. 

 

5.Врахувати в складі доходів спеціального фонду міського бюджету субвенцію з обласного 

бюджету на здійснення природоохоронних заходів в сумі 300000,0 грн. та спрямувати 

міській раді  на проведення моніторингу за станом атмосферного повітря на території 

Бурштинської міської ради за КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та 

охорони природних ресурсів»+300000,0грн. 

 

6.Збільшити дохідну частину  загального фонду на суму 1700000,0 грн. 

 

7.Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів на суму 1700000, грн.. , 

а саме: 

7.1.міській раді  616 000,0грн. 

заробітна плата з нарахуваннями  -529 000,0 грн 

обслуговування громадського туалету по вул. С.Бандери  - 10 000,0 грн 

Програма функціонування Центру надання адміністравних послуг м.Бурштина на 2018 рік» - 

10 000,0грн 

Програма «Безпечне місто на 2017-2019рр» - 17 000,0 грн 

Міську цільову програму  « Фінансова підтримка КП « Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради» - 50 000,0 грн 

Та внести зміни до міського 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»+529000,0грн. 
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КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»+77000,0грн. 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»+10000,0грн. 

7.2.відділ освіти і науки 645 000,0 

заробітна плата з нарахуваннями – 625  000,0грн(апарат управління-5000,0грн.ДНЗ- 

450000,0грн.,обслуговуючий персонал ЗОШ-100000,0, методкабінет-20000,0грн.МНВК-

50000,0грн.) 

аварійні роботи по відновленню холодного та гарячого водопостачання  ДНЗ №1 -  5 000,0 

грн 

придбання матеріалів ( фарби) в ЗОШ І –ІІІ ст. №1,2,3 -15 000,0 грн 

та внести зміни до міського бюджету 

КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+5000,0грн. 

КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»+455000,0грн. 

КПКВКМБ 0611020  «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (обслуговуючий персонал)+115000,0грн. 

КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»+20000,0грн. 

КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти»(МНВК)+50000,0грн. 

7.3.відділ культури – 247 000,0 грн 

заробітна плата з нарахуваннями -247 000,0 грн. 

та внести зміни до міського бюджету 

КПКВКМБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+5000,0грн. 

КПКВКМБ 1014060  «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів»+25000,0грн. 

КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва»+7000,0грн. 

КПКВКМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 

(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)»+210000,0грн. 

7.4. відділу соціального захисту населення – 132 000,0 

заробітна плата з нарахуваннями -132 000,0 грн 

Та внести зміни до міського бюджету 
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КПКВКМБ 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+132000,0грн 

7.5 фінансовому відділу – 60 000,0 грн 

заробітна плата з нарахуваннями  -50 000,0 грн 

субвенція Галицькому районному бюджету для Галицького ТЦСО на здійснення видатків 

для утримання самотніх людей та інвалідів м.Бурштин – 10 000,0 грн. 

та внести зміни до міського бюджету 

КПКВКМБ 7510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»+50000,0грн. 

КПКВКМБ 7519770 «Інші субвенції»+10000,0грн. 

 

8.Відповідно до звернення сектору ЖКГ і обліку комунального майна зменшити призначення 

по Програмі про дольову участь співвласників у поточному і капітальному ремонтах 

багатоповерхових будинків м.Бурштин на 2018 рік»(виділених відповідно до рішення міської 

ради від 30 березня 2018 року №04/49-18) на суму 30000,0грн.та направити на Програму 

співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у багатоквартирних будинках м.Бурштин 

на 2018 рік. 

 

9.Рішення міської ради від  26 січня 2018 року № 01/44-18 «Про внесення змін до міського 

бюджету на 2018 рік»: 

П.2.Слова «капітальний ремонт доріг (співфінансування)-50000,0грн» замінити на 

«капітальний ремонт дороги по вул.Петлюри – 19000,0грн.»  , на «Заміну  системи опалення 

та водопостачання в підвальному приміщенні будинку №20 по вул..Січових Стрільців»-

31000,0грн.   

 2)від 23 лютого 2018 року №02/46-18  «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 

рік»: 

П.4.2. викласти в наступній редакції: «слова «Капітальний ремонт доріг-381000,0грн.» 

замінити на «капітальний ремонт дороги по вул.Петлюри – 117481,20грн.»  та  «Капітальний 

ремонт дороги  по провулку вул.С.Бандери в районі нової церкви -263518,80 грн.». 

10.Відповідно до звернень  внести наступні зміни до бюджету: 

10.1.Зменшити призначення по розробці робочих проектів по ремонту доріг, їх експертизи та 

коригуванню в сумі 25000,0грн. та спрямувати на «Капітальний ремонт дороги  по провулку 

вул.С.Бандери в районі нової церкви +25000,0 грн.». 
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10.2 Зменшити призначення по спів фінансуванню проектів стратегії з ДТЕК в сумі 

80000,0грн. та спрямувати: 

а)Відділу освіти та науки Бурштинської міської ради для співфінансування  проекту 

Бурштинської гімназії  «Оновлення комп’ютерного класу» за КПКВКМБ 0611020 «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі школою-

дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами ,ліцеями, 

гімназіями,колегіумами» в сумі 55000,0грн. 

б)Бурштинській міській раді  для «Влаштування пішохідної доріжки по вул. Січових 

Стрільців,17 »  в сумі 25000,0грн. 

Голосували про прийняття рішення № 01/57-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 01/57-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

2. Про хід виконання рішення міської ради від 30.03.2018 №17/49-18  «Про план заходів 

щодо оптимізації видатків на 2018 рік в бюджетних установах міста». (Проект №1158) 

ДОПОВІДАВ:  

 І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки, яка надала інформацію щодо економії 

бюджетних коштів по відділу освіти і науки (інформація додається) ознайомила з проектом 

рішення. 

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

надав інформацію щодо оптимізації видатків по міській лікарні (інформація додається).  

ВИСТУПИЛИ: 

 В.Л.Рик – депутат міської ради, про надання  прогнозу щодо економії коштів до кінця 

поточного року. 

ДОПОВІДАВ:  

 З.І.Курман – провідний спеціаліст відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків,  

яка надала інформацію щодо оптимізації видатків в галузі культури (інформація додається).  

Голосували про прийняття рішення № 02/57-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 
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                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 02/57-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ:  

3. Про перейменування Бурштинської гімназії Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області та затвердження її Статуту у новій редакції.(Проект № 1105) 

 ДОПОВІДАВ:  

І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки, яка ознайомила з проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про ажіотаж навколо цього питання; про надання 

інформації про розвиток освіти  при реформуванні. 

І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки, про ліцензування навчального закладу у 

лютому 2019 року. 

Р.О.Джура – міський голова, про історію створення закладу нового типу в 1991 році 

на базі Бурштинського енергетичного технікуму; про навчальні заклади міста. 

І.М.Мазур – депутат міської ради, про прийняття статутів середніх шкіл; про 

відсутність нового закону про загальну середню освіту; про розробку статутів шкіл для 

переходу до ліцеїв; про ризики у разі перейменування  Бурштинської гімназії; про надання 

інформації щодо створення технічного чи академічного ліцею. 

Р.О.Джура – міський голова, про вид діяльності гімназії; про надання самостійності 

навчальним закладам. 

І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки, про створення ліцею без профілю. 

      М.Я.Михайлишин – спеціаліст І категорії юридичного відділу, про ЗУ « Про освіту». 

 О.М.Олійник – директор Бурштинської гімназії, про освітній заклад та його 

діяльність. 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про презентацію гімназії; про направлення проекту на 

доопрацювання; про оголошення перерви за пропозицією фракції «Громадянська позиція». 

І.М.Мазур – депутат міської ради, про право всіх шкіл стати ліцеями. 
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І.В.Прокопів – депутат міської ради, про необхідність обговорення даного питання 

серед освітніх закладів міста. 

Ю.Орнат – представник батьків дітей які навчаються у гімназії, про розвиток 

освітнього закладу. 

Примітка. В роботі пленарного засідання оголошено перерву. 

І.Р.Харів – депутат міської ради, з пропозицією надати слово директору ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 2  Н.Бойчук. 

Н.Р.Бойчук – директор ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, про відсутність алгоритму переходу 

на ступеневу освіту. 

Р.О.Джура – міський голова, про підтримку колективу гімназії; про матеріально – 

технічну базу навчального закладу на базі вищого навчального закладу. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про ажіотаж навколо даного питання. 

 Голосували про прийняття проект рішення № 1105 за основу. 

                  «за»            -  12 

                «проти»     -  0 

                «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 в рішення міської ради від 31.05.2016  № 07/12-16 «Про 

затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її 

виконавчих органів».(Проект №1165) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рекомендаціями комісій з питань гуманітарної політики  (потокол від 17 липня 2018 року),                                        

з питань бюджету та економічного розвитку (потокол від 13 липня 2018 року № 16), з питань 

законності та етики (потокол від 17 липня 2018 року  № 31)  про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 03/57-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 
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                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 03/57-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

5. Про внесення змін в Додаток 1 до рішення міської ради від 30 березня 2018 року                        

№ 05/50-18 «Про розширення переліку адміністративних послуг, які надаються через 

Центр надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради». (Проект №1166) 

ДОПОВІДАВ:  

С.О.Видай – керуючий справами виконкому, яка ознайомила з проектом рішення та 

рекомендаціями комісій з питань гуманітарної політики (потокол від 17 липня 2018 року ),  з 

питань законності та етики (потокол від 17 липня 2018 року  №31)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 04/57-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 04/57-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

6. Про внесення змін  в додаток до рішення міської ради від 30 березня 2018 року               

№ 06/50-18  «Про затвердження Концепції модернізації та розвитку Центру надання 

адміністративних послуг м.Бурштин на 2018-2019 роки». (Проект №1178) 

ДОПОВІДАВ:  

С.О.Видай – керуючий справами виконкому, яка ознайомила з проектом рішення та 

рекомендацією комісії з питань законності та етики (потокол від 17 липня 2018 року №31)  

про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 05/57-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 05/57-18  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 

7. Про внесення змін до «Програми соціальної підтримки сімей загиблих і постраждалих 

підчас масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 

лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, 

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

формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

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

Антитерористичній операції в районах її проведення на 2018-2020 роки» затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 № 06/42-17. (Проект №1175) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення та рекомендаціями комісій з питань гуманітарної політики (потокол від 17  

липня 2018 року),  з питань бюджету та економічного розвитку (потокол від 13 липня 2018 

року  № 16)  про підтримку проекту рішення з технічними правками. 

ВИСТУПИЛИ: 

 І.В.Прокопів – депутат міської ради, з пропозицією до міського голови: звернутися до 

компанії ДТЕК про відшкодування коштів компанією. 

 Р.О.Джура – міський голова, про вклад компанії ДТЕК до організації святкувань у 

місті. 

                                        Голосували про прийняття рішення № 06/57-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 06/57-18  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 № 03/20-16 зі 

змінами.(Проект№1153) 

ДОПОВІДАВ:  

І.З.Карвацький – депутат міської ради який ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями до проекту рішення комісій  з питань законності та етики (потокол від 17 

липня 2018 року № 31) про підтримку проекту рішення; з питань бюджету та економічного 
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розвитку (потокол від 13 липня 2018 року № 16) :  

 в п.3.4. залишити позиції: 

- косіння трави в межах міста; 

- санітарна чистка лотків; 

- заходи з озеленення старого та нового кладовища. 

Запропонував підтримати рекомендації комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

та внести  зміни у проект рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 В.І.Марчук – директор КП «Житловик», про організацію робіт по косінню. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 07/57 -18 за основу. 

                  «за»            -  16 

                «проти»     -  2 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 07/57-18 прийняти за основу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Р.О.Джура –міський голова, з пропозицією не вносити у п.3.4 роботи косіння трави в 

межах міста. 

В.І.Марчук – директор КП «Житловик», про роботу підприємства по благоустрою 

міста. 

                       Голосували про зміни до проекту рішення Доповнити пункт 3.4. 

підпунктом 13   «Положення щодо проведення допорогових закупівель», затвердженого 

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

проведення допорогових закупівель» та викласти його в такій редакції: 

-    косіння трави в межах міста. 

  

    «за»            -  5 

   «проти»      -  5 

   «утрим.»     -  8 

(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. 

                        Голосували про зміни до проекту рішення «Доповнити пункт 3.4. 

підпунктом 13   «Положення щодо проведення допорогових закупівель», затвердженого 

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

проведення допорогових закупівель» та викласти його в такій редакції: 

- заходи з озеленення старого та нового кладовищ, косіння трави на кладовищах міста». 

 

    «за»            -  18 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: 

Доповнити пункт 3.4. підпунктом 13   «Положення щодо проведення допорогових 

закупівель», затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 № 03/20-16 «Про 

затвердження Положення щодо проведення допорогових закупівель» та викласти його в 

такій редакції: 

- заходи з озеленення старого та нового кладовищ, косіння трави на кладовищах міста. 

 

Голосували про прийняття рішення № 07/57-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 07/57-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

9. Про продовження договору оренди приміщення комунальної власності Бурштинської 

міської ради. (Проект №1167) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, поданими документами, рекомендацією комісії з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарства (протокол від 12.07.2018 № 09)   про 

підтримку проекту рішення. 
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Голосували про прийняття рішення № 08/57-18 в цілому. 

 «за»          -  17 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 08/57-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

10. Про продовження договору оренди приміщення комунальної власності Бурштинської 

міської ради. (Проект №1193) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, поданими документами, рекомендацією комісії з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарства (протокол від 12.07.2018 № 09)   про 

підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 09/57-18 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 09/57-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

11. Про надання дозволу на розробку проекту  Детального плану території по  вулиці 

Стефаника  в м. Бурштин.  (Проект №1168) 

ДОПОВІДАВ:  

 О.С.Дмитрів – спеціаліст І категорії сектору містобудування і архітектури, який 

ознайомив з проектом рішення, поданими документами, рекомендацією комісії з питань 

будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства (протокол від 12.07.2018 

№ 09)   про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 10/57-18 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 



29 

 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 10/57-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

12. Про надання дозволу на розробку проекту  Детального плану території   по  вулиці С. 

Бандери, б/н та вулиці Будівельників, б/н в м. Бурштин.  (Проект №1189) 

ДОПОВІДАВ:  

 О.С.Дмитрів – спеціаліст І категорії сектору містобудування і архітектури, який 

ознайомив з проектом рішення, поданими документами, рекомендацією комісії з питань 

будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства (протокол від 12.07.2018 

№ 09)   про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 11/57-18 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 11/57-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

13. Про внесення змін до п. 1 рішення міської ради від 22.06.2018 № 07/54-18 «Про 

внесення змін до  складу тендерного комітету виконавчого органу Бурштинської 

міської ради. (Проект №1190) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, поданими документами, рекомендацією комісії з питань законності та 

етики (протокол від 17.07.2018 № 31)   про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 12/57-18 в цілому. 

 «за»           -  19 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 12/57-18 в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 
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14. Про встановлення тарифів на послуги з централізованого холодного водопостачання 

та водовідведення шляхом коригування статей витрат, по яких відбулися цінові зміни. 

(Проект №1194) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення та запропонувала внести зміни: 

Порівняльна таблиця тарифів на послуги 

з централізованого холодного водопостачання та водовідведення 

Тарифи на послуги з централізованого холодного водопостачання 

 
Населення та 

релігійні організації 
Бюджетні споживачі Інші споживачі 

Діючий тариф, 

грн./1 куб. м. 
7,94 8,06 10,14 

Проект, грн./1 куб. 

м. 
10,80 10,80 10,80 

Ріст тарифу, % 36,0 % 33,9 % 6,5 % 

Ріст тарифу, грн. 2,86 2,74 0,66 

 

 

Тарифи на послуги з централізованого водовідведення 

 Населення та 

релігійні організації 
Бюджетні споживачі Інші споживачі 

Діючий тариф, 

грн./1 куб. м. 
9,36 9,50 12,53 

Проект, грн./1 куб. 

м. 
13,15 13,15 13,15 

Ріст тарифу, % 40,5 % 38,4 % 4,9 % 

Ріст тарифу, грн. 3,79 3,65 0,62 

 

Тарифи на послуги з централізованого холодного водопостачання 

 
Населення та 

релігійні організації 
Бюджетні споживачі Інші споживачі 

Діючий тариф, 

грн./1 куб. м. 
7,94 8,06 10,14 

Обсяг, тис. куб. м 238,2 28,2 566,6 

Собівартість, грн.. 7,68 7,68 7,68 
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Проект, грн./1 куб. м. 9,40 10,6 10,78 

Прибуток, на 1 куб. м. 0,15 1,15 1,30 

Рентабельність, % 2 % 15 % 16,9 % 

Ріст тарифу, % 18,4 % 31,5 % 6,3 % 

Ріст тарифу, грн. 1,46 2,54 0,64 

 

Тарифи на послуги з централізованого водовідведення 

 
Населення та 

релігійні організації 
Бюджетні споживачі Інші споживачі 

Діючий тариф, 

грн./1 куб. м. 
9,36 9,50 12,53 

Обсяг, тис. куб. м 309,0 40,5 576,5 

Собівартість, грн.. 9,31 9,31 9,31 

Проект, грн./1 куб. м. 11,39 12,85 13,32 

Прибуток, на 1 куб. м. 0,18 1,40 1,79 

Рентабельність, % 2 % 15 % 19,2 % 

Ріст тарифу, % 21,7 % 35,3 % 6,3 % 

Ріст тарифу, грн. 2,03 3,35 0,79 

 

ВИСТУПИЛИ: 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про пропозиції, які розглядалися на засіданнях 

комісій (додаються); про те, що запропоновані зміни не розглядалися на засіданнях комісій. 

Р.О.Джура – міський голова, про розрахунок запропонованих змін сектором ЖКГ та 

обліку комунального  майна. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 13/57 -18 за основу. 

                  «за»            -  17 

                «проти»     -  1 

                «утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 13/57-18 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, з пропозицією встановити такі тарифи: 
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Тарифи на послуги з централізованого холодного водопостачання 

 
Споживачі 

(% рентабельності) 

Діючий тариф, 

грн./1 м. куб. 

Проект, 

грн./1 м. куб. 

Зростання, % / 

грн. 

1 
Населення та релігійні 

організації (0 %) 
7,94 9,22 

16,1 % / 1,28 

грн. 

2 Бюджетні споживачі (5 %) 8,06 9,67 
20,0 % / 1,61 

грн. 

3 Інші споживачі (25 %) 10,14 11,52 
13,6 % / 1,38 

грн. 

Тарифи на послуги з централізованого водовідведення 

 Споживачі 

(% рентабельності) 

Діючий тариф, 

грн./1 м. куб. 

Проект, 

грн./1 м. куб. 

Зростання, % / 

грн. 

1 
Населення та релігійні 

організації (0 %) 
9,36 11,17 

19,3 % / 1,81 

грн. 

2 Бюджетні споживачі (5 %) 9,50 11,72 
23,4 % / 2,22 

грн. 

3 Інші споживачі (28 %) 12,53 14,32 
14,3 % / 1,79 

грн. 

                                                                

                              Голосували про зміни до проекту рішення № 13/57 -18 запропоновані 

І.З.Карвацьким. 

     «за»            -  9 

   «проти»      -  2 

   «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. 

                                                             

                                Голосували про зміни до проекту рішення № 13/57-18 запропоновані 

І.І.Бандурою. 

     «за»            -  11 

   «проти»      -  4 

   «утрим.»     -  4 

(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. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – депутат міської ради, з пропозицією встановити такі тарифи: 
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1.1. Холодне водопостачання: 

- для населення і релігійних установ                     -     9,41 грн. за 1 м. куб 

- для бюджетних споживачів                                 -   10,61 грн. за 1 м. куб 

- для інших споживачів                                            -   10,79 грн. за 1 м. куб 

1.2. Водовідведення: 

- для населення і релігійних установ                     -   11,40 грн. за 1 м. куб 

- для бюджетних споживачів                                 -   12,86 грн. за 1 м. куб 

- для інших споживачів                                           -   13,33 грн. за 1 м. куб 

                            Голосували про зміни до проекту рішення № 13/57-18 запропоновані 

Б.Б.Рибчуком. 

     «за»            -  10 

   «проти»      -  6 

   «утрим.»     -  1 

(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. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, з пропозицією встановити такі тарифи: 

 Споживачі 
Проект, 

грн./1 м. куб. 

 
Тарифи на послуги з 

централізованого холодного 

водопостачання 

 

1 
Населення та релігійні 

організації  
9,23 

2 Бюджетні споживачі  9,68 

3 Інші споживачі  11,53 

 
Тарифи на послуги з 

централізованого 

водовідведення 

 

 Споживачі 
Проект, 

грн./1 м. куб. 

1 
Населення та релігійні 

організації  
11,18 

2 Бюджетні споживачі  11,73 

3 Інші споживачі  14,33 
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                      Голосували про зміни до проекту рішення № 13/57 -18 запропоновані 

І.З.Карвацьким. 

     «за»            -  9 

   «проти»      -  2 

   «утрим.»     -  5 

(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. 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.І.Горват – депутат міської ради, з пропозицією встановити дію тарифів  з 

01.09.2018. 

                        Голосували про зміни до проекту рішення № 13/57 -18 запропоновані 

Л.І.Горватом. 

     «за»            -  10 

   «проти»      -  3 

   «утрим.»     -  3 

(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. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.І.Марчук – Директор КП «Житловик», про наслідки у випадку не прийняття 

рішення; про інвестиційну складову. 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.І.Горват – депутат міської ради, з пропозицією встановити тарифи:  

 Споживачі 
Проект, 

грн./1 м. куб. 

 
Тарифи на послуги з 

централізованого холодного 

водопостачання 

 

1 
Населення та релігійні 

організації  
9,40 

2 Бюджетні споживачі  10,80 

3 Інші споживачі  10,80 

 
Тарифи на послуги з 

централізованого 

водовідведення 
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 Споживачі 
Проект, 

грн./1 м. куб. 

1 
Населення та релігійні 

організації  
13,15 

2 Бюджетні споживачі  13,15 

3 Інші споживачі  13,15 

 

 Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про підтримку пропозиції депутата І.З.Горвата.                         

                Голосували про зміни до проекту рішення № 13/57 -18 запропоновані 

Л.І.Горватом. 

     «за»            -  11 

   «проти»      -  4 

   «утрим.»     -  1 

(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. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, з пропозицією встановити такі тарифи: 

 
Споживачі 

Проект, 

грн./1 м. куб. 

 Тарифи на послуги з 

централізованого холодного 

водопостачання 

 

1 
Населення та релігійні 

організації  
9,40 

2 Бюджетні споживачі  9,67 

3 Інші споживачі  11,44 

 Тарифи на послуги з 

централізованого 

водовідведення 

 

 
Споживачі 

Проект, 

грн./1 м. куб. 

1 
Населення та релігійні 

організації  
11,39 

2 Бюджетні споживачі  11,72 

3 Інші споживачі  14,19 
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      Голосували про зміни до проекту рішення № 13/57 -18 запропоновані 

І.З.Карвацьким. 

     «за»            -  7 

   «проти»      -  8 

   «утрим.»     -  1 

(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. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, про голосування депутатів по пропозиціях до проекту 

рішення. 

Примітка. В роботі пленарного засідання оголошено перерву. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.Р.Харів – депутат міської ради, з пропозицією встановити такі тарифи: 

1.1. Холодне водопостачання: 

- для населення і релігійних установ                   -     9,42 грн. за 1 м. куб 

- для бюджетних споживачів                                 -   10,62 грн. за 1 м. куб 

- для інших споживачів                                            -   10,80 грн. за 1 м. куб 

1.2. Водовідведення: 

- для населення і релігійних установ                     -   11,41 грн. за 1 м. куб 

- для бюджетних споживачів                                  -   12,87 грн. за 1 м. куб 

- для інших споживачів                                             -   13,34 грн. за 1 м. куб 

                       Голосували про зміни до проекту рішення № 13/57-18 запропоновані 

І.Р.Харівим. 

     «за»            -  16 

   «проти»      -  1 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  внести зміни до проету рішення № 13/57-18. 

1.1. Холодне водопостачання: 

- для населення і релігійних установ                     -     9,42 грн. за 1 м. куб 
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- для бюджетних споживачів                                  -   10,62 грн. за 1 м. куб 

- для інших споживачів                                            -   10,80 грн. за 1 м. куб 

1.2. Водовідведення: 

- для населення і релігійних установ                     -   11,41 грн. за 1 м. куб 

- для бюджетних споживачів                                  -   12,87 грн. за 1 м. куб 

- для інших споживачів                                            -   13,34 грн. за 1 м. куб 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.І.Горват – депутат міської ради, з пропозицією внести доповнення до проекту 

рішення «Встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги здійснювати виконавчому 

комітету згідно з ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»». 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради з пропозицією: 

- пункт 1 доповнити «з 1 вересня 2018 року»; 

- доповнити проект рішення пунктами «Внести зміни в Інвестиційну програму, 

затверджену рішенням міської ради від 20.12.2017 № 11/42-17 «Про затвердження 

Інвестиційної програми КП «Житловик» у сфері водопостачання та водовідведення на 2018 

рік» відповідно до встановлених тарифів» та «Встановлення тарифів на житлово-комунальні 

послуги здійснювати виконавчому комітету згідно з ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»». 

                         Голосували про зміни до проекту рішення № 13/57-18 запропоновані 

Б.Б.Рибчуком. 

     «за»            -  16 

   «проти»      -  1 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  внести зміни до проету рішення № 13/57-18. 

- пункт 1 доповнити «з 1 вересня 2018 року»; 

- доповнити проект рішення пунктами «Внести зміни в Інвестиційну програму, 

затверджену рішенням міської ради від 20.12.2017 № 11/42-17 «Про затвердження 

Інвестиційної програми КП «Житловик» у сфері водопостачання та водовідведення на 2018 

рік» відповідно до встановлених тарифів» та «Встановлення тарифів на житлово-комунальні 
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послуги здійснювати виконавчому комітету згідно з ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»». 

Голосували про прийняття рішення № 13/57-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  16 

                                                        «проти»    -  1 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 13/57-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Плясун Л.Я. ).  (Проект №1150 ) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  10.07.2018 № 13)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 14/57-18 в цілому. 

 «за»          -  17 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 14/57-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

16. Про поставлення на чергу для  отримання земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства (гр. Плясун Л.Я.). (Проект№1151) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  10.07.2018 № 13)  про підтримку проекту 

рішення. 
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Голосували про прийняття рішення № 15/57-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 15/57-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

17. 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. Янченко С.Ф.). 

(Проект№1152 ) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  10.07.2018 № 13)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 16/57-18 в цілому. 

 «за»          -  15 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 16/57-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

індивідуальних гаражів ( гр. Сацюк О.Г.). (Проект №№1161) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  10.07.2018 № 13)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 17/57-18 в цілому. 
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 «за»          -  15 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 17/57-18 в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Т.М.Сенчини про відмову брати участь в обговоренні та голосуванні по проекту № 1162 

(заява додається). 

СЛУХАЛИ: 

19. 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. Сенчина Т.М). (Проект №1162) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  10.07.2018 № 13)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 18/57-18 в цілому. 

 «за»          -  15 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 18/57-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Лиса О.Б.).  (Проект №1163) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 



41 

 

земельної та з питань екології  (протокол від  10.07.2018 № 13)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 19/57-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 19/57-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

21. Про розірвання договору оренди земельної  ділянки по вул. Стефаника,15а                               

(гр. Максимів В. С.). (Проект №1169) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  10.07.2018 № 13)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 20/57-18 в цілому. 

 «за»          -  15 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 20/57-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

22. 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. Гелета П.М., Косенко Т.П.). (Проект №1170) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 



42 

 

земельної та з питань екології  (протокол від  10.07.2018 № 13)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 21/57-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 21/57-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

23. Про внесення змін в п.1 рішення міської ради від 23.02.2018 № 31/46-18 «Про надання 

дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність» (гр. Баранович М.В.). 

(Проект №1172) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  10.07.2018 № 13)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 22/57-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 22/57-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

24. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилих  будинків, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр.гр. Должиков О.О., Мельниченко О.В.). (Проект №1173) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 
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земельної та з питань екології  (протокол від  10.07.2018 № 13)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 23/57-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 23/57-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

25. 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. Руда О.Т.).  

(Проект №1174) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  10.07.2018 № 13)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 24/57-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 24/57-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

26. Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування жилих  будинків, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка)    (гр. гр. Нагірна Г.М., Козак І.М., Мельник Н.І. ). (Проект №1183) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 



44 

 

земельної та з питань екології  (протокол від  10.07.2018 № 13)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 25/57-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 25/57-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства  з передачею у власність                                        

( гр. Іванюк М.А). (Проект №1184) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  10.07.2018 № 13)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 26/57  -18 за основу. 

                  «за»            -  16 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 26/57-18 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка запропонувала 

внести зміни до проекту рішення та вилучити пункт 2 через те, що відсутні облікові 

документи. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 26/57 -18. 

     «за»            -  16 

   «проти»      -  0 
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   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни: 

1. Вилучити пункт 2: «Надати дозвіл громадянину Іванюку Миколі Андрійовичу  на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства 

в м. Бурштин, по вул. Коротка, площею 0,0700 га, з передачею у власність». 

Голосували про прийняття рішення № 26/57-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 26/57-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

ділянки для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність                             

(гр. Химка П.М.). (Проект №1185) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  10.07.2018 № 13)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 27/57-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 27/57-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно 
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свідоцтва про право на спадщину за законом на земельну частку пай                                      

(гр. Іванюк М.А.). (Проект №1186) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  10.07.2018 № 13)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 28/57-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 28/57-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність                            

(гр. Калин В.М.). (Проект №1187) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  10.07.2018 № 13)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 29/57-18 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 29/57-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 
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31. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) ТзОВ «Романі»                        

м. Бурштин по вул. Р.Шухевича,11,  з послідуючим укладанням договору оренди. 

(Проект №1188) 

ДОПОВІДАВ:  

О.І.Драгун – головний спеціаліст земельно – екологічного відділу, яка ознайомила з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  10.07.2018 № 13)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 30/57-18 в цілому. 

 «за»          -  15 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»  -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 30/57-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

32. Відповіді на депутатські запити. (Не було). 

СЛУХАЛИ: 

33. Депутатські запити. (Не було). 

СЛУХАЛИ: 

34. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

   Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради, про використання підприємцем 

приміщення колишньої ощадкаси у будинку по вул. С.Бандери 74,75; про необхідність 

видалення верби біля криниці «Калиночка». 

   

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура 


