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      Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

шістдесятої другої сесії міської ради сьомого скликання 

Від 28 листопада  2018 року м. Бурштин 

Початок: 09:00 

Закінчення: 15:40 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       23 депутати  міської ради (список додається). 

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

Відсутні на сесії: 3 депутатів міської ради (А.С.Крижалка, М.Г.Тимошик, А.І.Федорняк). 

СЛУХАЛИ:  

           Про порядок денний шістдесят другої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

           Р.О.Джура - міський голова, яка ознайомила з проектом порядку денного шістдесят 

другої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та 

с.Вигівка на 2018 рік.(Проект №1291) 

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

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

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

(Проект №1305) 

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

3. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства 

«Житловик» на 2018 рік. (Проект №1326) 

Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

4. Про внесення змін до Програми функціонування Центру надання адміністративних 

послуг м.Бурштина на 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.11.2017 

№07/39-17. (Проект №1293) 

Доповідач: І.М.Кунів – керівник Центру надання адміністративних послуг 

5. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект №1307) 

Доповідач: О.І. Петровська – начальник фінансового відділу 

6. Про  запровадження  системи заохочення обдарованих і талановитих учнів закладів 

загальної середньої освіти міста Бурштина та педагогічних працівників, 

затвердження Положення про стипендії міського голови в галузі освіти для 

обдарованих дітей міста Бурштина та с.Вигівки, Положення про преміювання учнів 

та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. (Проект №1292) 

Доповідач: І.С.Томин – начальник відділу освіти і науки 
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7. Про затвердження Порядку надання відеоматеріалу, отриманого з системи 

відеоспостереження в м. Бурштин.(Проект №1219) 

Доповідач: М.О.Чопик – головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонної та мобілізаційної роботи 

8. Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг за кошти  міського 

бюджету за 3 квартал 2018 року.(Проект №1320) 

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

9. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2019 рік.(Проект №1319) 

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

10. Про надання КП «Житловик» дозволу на списання та зняття з балансу об’єкта 

нерухомості (громадського туалету) по вул. Міцкевича, 41Б, м. Бурштин. (Проект 

№1325) 

 Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства та   

обліку комунального майна 

11. Про передачу в безоплатне користування (позичку) нежитлового    приміщення             

№ 2 по вул. Коновальця, 4, м. Бурштин. (Проект №1329) 

Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

12. 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 житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

13. Про затвердження цільової програми протипожежного захисту адмінбудівлі міської 

ради, закладів освіти, охорони здоров’я і культури м. Бурштин та                           с. 

Вигівка на 2019-2021 роки.(Проект №1321) 

Доповідач: О.В.Іваськевич – головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

14. Про затвердження Міської програми «Відкрите місто - влада для людей» на 2019-

2020 роки.(Проект №1323) 

Доповідач: Л.І.Янків – начальник організаційного відділу 

15. Про міську Програму розвитку архівної справи на 2019–2020 роки.(Проект №1324) 

Доповідач: С.В.Сердюк – спеціаліст архіваріус 

16. Про затвердження Програми фінансового забезпечення правової роботи 

Бурштинської міської ради  Івано – Франківської області на 2019 рік в особі 

юридичного відділу. (Проект №1306) 

Доповідач: В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

17. Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках м. Бурштин на 2019 рік.(Проект №1327) 

Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

18. Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин на 2019 рік. (Проект 

№1328) 

Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

19. Про затвердження Програми функціонування Центру надання адміністративних 

послуг м. Бурштина на 2019-2020 роки.(Проект №1308) 

Доповідач: І.М.Кунів – керівник Центру надання адміністративних послуг 
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20. Про затвердження Програми фінансування мобілізаційних заходів населення та 

заходів з територіальної оборони на 2019-2020 роки. (Проект №1315) 

Доповідач: М.О.Чопик – головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонної та мобілізаційної роботи 

21. Про затвердження Програми фінансового забезпечення кадрової роботи 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 2019 рік в особі сектора 

кадрової роботи. (Проект №1316) 

Доповідач: І.П.Фітак – завідувач сектору кадрової роботи 

22. Про затвердження Програми фінансового забезпечення для здійснення повноважень 

виконавчого комітету міської ради у сфері реєстрації місця проживання фізичних 

осіб та ведення реєстру територіальної громади на 2019 рік в особі сектору реєстрації 

місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб за місцем 

проживання.(Проект №1317) 

Доповідач: М.Є.Данилюк -  завідувач сектору реєстрації місця проживання та зняття 

з реєстрації місця проживання фізичних осіб за місцем проживання 

23. Про реорганізацію шляхом перетворення КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня»в Комунальне некомерційне підприємство «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проект №1244) 

Доповідач: Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради 

24. Про підтримку депутатського звернення Бурштинської міської ради. (Проект №1294) 

Доповідач: Т.М.Сенчина – депутат міської ради 

 

Земельні питання 

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

індивідуальних гаражів ( гр.гр. Пархуць Б.С., Бендяк А.В). (Проект №1282) 

26. Про поставлення на чергу для  отримання земельних ділянок для ведення 

садівництва (гр.Пархуць Б.С., Бендяк А.В.).(Проект №1283) 

27. Про поставлення на чергу для  отримання земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства (гр.гр.Пархуць Б.С., Бендяк А.В. ).(Проект №1284) 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр.гр.Бандура В.І., Пархуць Б.С.).  (Проект №1285) 

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

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

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність (гр.гр.Гачинська В.Т., 

Левицький Б.М., Богуцький І.М.).(Проект №1286) 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради 

(гр. Максимишин М.І., Лисоконь Ю.О.).(Проект №1287) 

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

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

ведення садівництва (гр.гр. Босий П.В., Боса М.П.).(Проект №1288) 

32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

селянського господарства з передачею у приватну власність (гр.Олійник А.Є.). 

(Проект №1289) 

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибна 
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ділянка) з передачею у приватну власність ( гр.гр. Квас Л.І., Олійник А.Є.). (Проект 

№1290) 

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

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

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність                                                    

(гр. Бойчук Б.В.).(Проект №1295) 

35. 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. Галушкіна О.М.).(Проект №1296) 

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради                     

(гр. Томішак В.С.).(Проект №1297) 

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

селянського господарства (гр.Кавка Р.Р. ).(Проект № 1298) 

38. 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.Беляєв С.В.). (Проект №1299) 

39. 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.Ониськів О.З.).  (Проект №1300) 

40. 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.Парандій А.В.).(Проект №1301) 

41. 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.Гречко В.А.).  (Проект №1302) 

42. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради 

(гр.гр. Савенко О.В., Коваль Р.М.,Сірачинська Н.І.).(Проект №1303) 

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

індивідуальних гаражів( гр.Бубенко І.Б.).(Проект №1304) 

44. Про продовження (поновлення) терміну договору  оренди земельної ділянки                      

(гр. Борисов В.М.).(Проект №1309) 

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

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Стецюк Р.В.).(Проект №1310) 

46. 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. Крижалка С.С., Матейко Б.В.).(Проект №1311) 

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
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будівництва індивідуального гаража з передачею у власність                               

(гр.Александрів Н.П.).(Проект №1312) 

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

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

(Проект №1313) 

49. 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. Марціновський М.М.). (Проект №1318) 

50. Про затвердження  акту узгодження  зовнішніх меж  земельної ділянки із суміжним 

землекористувачем (гр. Паньків Є.М.). (Проект №1322) 

51. Про надання попереднього погодження Громадській  організації «Братство 

демократичної української молоді» на продаж земельної ділянки  для будівництва 

ринку по реалізації промислових та продовольчих товарів в м. Бурштин по 

вул.Міцкевича,49 А.(Проект №1330) 

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

52. Відповіді на депутатські запити. 

53. Депутатські запити 

54. Різне. 

                           Голосували про порядок денний 62  сесії в цілому. 

   

  «за»            -  22 

      «проти»      -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  

     Затвердити порядок денний шістдесят другої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та 

с.Вигівка на 2018 рік.(Проект №1291) 

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

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

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

(Проект №1305) 

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

3. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства 

«Житловик» на 2018 рік. (Проект №1326) 

Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

4. Про внесення змін до Програми функціонування Центру надання адміністративних 

послуг м.Бурштина на 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.11.2017 

№07/39-17. (Проект №1293) 

Доповідач: С.О.Видай – керуючий справами виконкому 

5. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект №1307) 

Доповідач: О.І. Петровська – начальник фінансового відділу 
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6. Про  запровадження  системи заохочення обдарованих і талановитих учнів закладів 

загальної середньої освіти міста Бурштина та педагогічних працівників, 

затвердження Положення про стипендії міського голови в галузі освіти для 

обдарованих дітей міста Бурштина та с.Вигівки, Положення про преміювання учнів 

та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. (Проект №1292) 

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

7. Про затвердження Порядку надання відеоматеріалу, отриманого з системи 

відеоспостереження в м. Бурштин.(Проект №1219) 

Доповідач: М.О.Чопик – головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонної та мобілізаційної роботи 

8. Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг за кошти  міського 

бюджету за 3 квартал 2018 року.(Проект №1320) 

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

9. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2019 рік.(Проект №1319) 

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

10. Про надання КП «Житловик» дозволу на списання та зняття з балансу об’єкта 

нерухомості (громадського туалету) по вул. Міцкевича, 41Б, м. Бурштин. (Проект 

№1325) 

 Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства та   

обліку комунального майна 

11. Про передачу в безоплатне користування (позичку) нежитлового    приміщення             

№ 2 по вул. Коновальця, 4, м. Бурштин. (Проект №1329) 

Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

12. 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 житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

13. Про затвердження цільової програми протипожежного захисту адмінбудівлі міської 

ради, закладів освіти, охорони здоров’я і культури м. Бурштин та                           с. 

Вигівка на 2019-2021 роки.(Проект №1321) 

Доповідач: О.В.Іваськевич – головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

14. Про затвердження Міської програми «Відкрите місто - влада для людей» на 2019-

2020 роки.(Проект №1323) 

Доповідач: Л.І.Янків – начальник організаційного відділу 

15. Про міську Програму розвитку архівної справи на 2019–2020 роки.(Проект №1324) 

Доповідач: С.В.Сердюк – спеціаліст архіваріус 

16. Про затвердження Програми фінансового забезпечення правової роботи 

Бурштинської міської ради  Івано – Франківської області на 2019 рік в особі 

юридичного відділу. (Проект №1306) 

Доповідач: В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

17. Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках м. Бурштин на 2019 рік.(Проект №1327) 

Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

18. Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин на 2019 рік. (Проект 

№1328) 
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Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

19. Про затвердження Програми функціонування Центру надання адміністративних 

послуг м. Бурштина на 2019-2020 роки.(Проект №1308) 

Доповідач: С.О.Видай – керуючий справами виконкому 

20. Про затвердження Програми фінансування мобілізаційних заходів населення та 

заходів з територіальної оборони на 2019-2020 роки. (Проект №1315) 

Доповідач: М.О.Чопик – головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонної та мобілізаційної роботи 

21. Про затвердження Програми фінансового забезпечення кадрової роботи 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 2019 рік в особі сектора 

кадрової роботи. (Проект №1316) 

Доповідач: І.П.Фітак – завідувач сектору кадрової роботи 

22. Про затвердження Програми фінансового забезпечення для здійснення повноважень 

виконавчого комітету міської ради у сфері реєстрації місця проживання фізичних 

осіб та ведення реєстру територіальної громади на 2019 рік в особі сектору реєстрації 

місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб за місцем 

проживання.(Проект №1317) 

Доповідач С.О.Видай – керуючий справами виконкому 

23. Про реорганізацію шляхом перетворення КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня»в Комунальне некомерційне підприємство «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проект №1244) 

Доповідач: Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради 

24. Про підтримку депутатського звернення Бурштинської міської ради. (Проект №1294) 

Доповідач: Т.М.Сенчина – депутат міської ради 

Земельні питання 

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

індивідуальних гаражів ( гр.гр. Пархуць Б.С., Бендяк А.В.). (Проект №1282) 

26. Про поставлення на чергу для  отримання земельних ділянок для ведення 

садівництва (гр.Пархуць Б.С., Бендяк А.В.).(Проект №1283) 

27. Про поставлення на чергу для  отримання земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства (гр.гр.Пархуць Б.С., Бендяк А.В. ).(Проект №1284) 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр.гр.Бандура В.І., Пархуць Б.С.).  (Проект №1285) 

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

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

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність (гр.гр.Гачинська В.Т., 

Левицький Б.М., Богуцький І.М.).(Проект №1286) 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради 

(гр. Максимишин М.І., Лисоконь Ю.О.).(Проект №1287) 

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

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

ведення садівництва (гр.гр. Босий П.В., Боса М.П.).(Проект №1288) 

32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

селянського господарства з передачею у приватну власність (гр.Олійник А.Є.). 

(Проект №1289) 
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33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність ( гр.гр. Квас Л.І., Олійник А.Є.). (Проект 

№1290) 

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

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

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність                                                    

(гр. Бойчук Б.В.).(Проект №1295) 

35. 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. Галушкіна О.М.).(Проект №1296) 

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради                     

(гр. Томішак В.С.).(Проект №1297) 

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

селянського господарства (гр.Кавка Р.Р. ).(Проект № 1298) 

38. 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.Беляєв С.В.). (Проект №1299) 

39. 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.Ониськів О.З.).  (Проект №1300) 

40. 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.Парандій А.В.).(Проект №1301) 

41. 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.Гречко В.А.).  (Проект №1302) 

42. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради 

(гр.гр. Савенко О.В., Коваль Р.М.,Сірачинська Н.І.).(Проект №1303) 

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

індивідуальних гаражів( гр.Бубенко І.Б.).(Проект №1304) 

44. Про продовження (поновлення) терміну договору  оренди земельної ділянки                      

(гр. Борисов В.М.).(Проект №1309) 

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

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Стецюк Р.В.).(Проект №1310) 

46. 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. Крижалка С.С., Матейко Б.В.).(Проект №1311) 
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47. 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.Александрів Н.П.).(Проект №1312) 

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

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

(Проект №1313) 

49. 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. Марціновський М.М.). (Проект №1318) 

50. Про затвердження  акту узгодження  зовнішніх меж  земельної ділянки із суміжним 

землекористувачем (гр. Паньків Є.М.). (Проект №1322) 

51. Про надання попереднього погодження Громадській  організації «Братство 

демократичної української молоді» на продаж земельної ділянки  для будівництва 

ринку по реалізації промислових та продовольчих товарів в м. Бурштин по 

вул.Міцкевича,49 А.(Проект №1330) 

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

52. Відповіді на депутатські запити. 

53. Депутатські запити 

54. Різне. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та 

с.Вигівка на 2018 рік.(Проект №1291) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рішення, рекомендаціями комісій з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства (протокол від  14.11.2018 № 12) (додаються); з питань бюджету 

та еокномічного розвитку (протокол від  16.11.2018 № 23) (додаються); запропонувала 

доповнити проект рішення   

0116030 

Прогортання снігу, посипання доріг та пішохідних 

доріжок 30000 грн 

  

Голосували про прийняття проекту рішення № 01/62-18 за основу. 

«за»            -  22 

«проти»     -   0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 01/62-18 прийняти за основу. 
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Голосували про внесення змін в проект рішення. 

1.  Розділ Благоустрій міста: 

- поточний ремонт ліфтів – 100 000,0 грн. 

- облаштування пристроїв примусового зниження швидкості по вул.Шухевича – 20 000,0 грн. 

 

Розділ. Відділ освіти та науки: 

- заміна електролічильника ЗОШ №2 – 1 000,0 грн. 

- заміна труби хол. водопостачання ЗОШ №2 – 1 000,0 грн. 

- заміна системи холодного водопостачання ЗОШ №3 – 5 000,0 грн. 

 

Розділ. Відділ культури та туризму: 

- заміна ламп, стабілізатора в Будинку культури ім. Т.Шевченка – 6 000,0 грн. 

 

2. Зменшити призначення по «Програмі залучення інвестицій в економіку м.Бурштина 

на 2018-2020 роки»» в сумі 150 000,0 грн. та спрямувати на програму функціонування 

Центру надання адміністративних послуг міста Бурштина на 2018 рік для проведення 

будівельно-ремонтних робіт (реконструкції) приміщення аптеки по вул.Січових Стрільців, 

буд.15 у м.Бурштин під Центр надання адміністративних послуг відповідно до проектно-

кошторисної документації на «Реконструкцію нежитлового приміщення аптеки під Центру 

надання адміністративних послуг по вул. Січових Cтрільців, буд.15».  

 

3. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха»+76468,0 грн. 

 

4. Капітальний ремонт КО "Бурштинська центральна міська лікарня" (заміна підлоги у 

дитячому відділенні)  - 60 000,0 грн. субвенція з обласного бюджету. 

 

5. Внести зміни в п.1.1.1 рішення міської ради від 27 вересня 2018 року №10/60-18 

Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та с.Вигівка 

на 2018 рік: зняти позицію із розділу Благоустрій: «аварійні роботи по відновленню містка 

по вул. Над Рудкою – - 98 000,0 грн. (технічна поправка). 
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0116030 

Прогортання снігу, посипання доріг та пішохідних 

доріжок 30000 грн 

 

                                                                   «за»            -  22 

«проти»     -   0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни у проект рішення. 

1. Розділ Благоустрій міста: 

- поточний ремонт ліфтів – 100 000,0 грн. 

- облаштування пристроїв примусового зниження швидкості по вул.Шухевича – 20 000,0 грн. 

Розділ. Відділ освіти та науки: 

- заміна електролічильника ЗОШ №2 – 1 000,0 грн. 

- заміна труби хол. водопостачання ЗОШ №2 – 1 000,0 грн. 

- заміна системи холодного водопостачання ЗОШ №3 – 5 000,0 грн. 

Розділ. Відділ культури та туризму: 

- заміна ламп, стабілізатора в Будинку культури ім. Т.Шевченка – 6 000,0 грн. 

2. Зменшити призначення по «Програмі залучення інвестицій в економіку м.Бурштина 

на 2018-2020 роки»» в сумі 150 000,0 грн. та спрямувати на програму функціонування 

Центру надання адміністративних послуг міста Бурштина на 2018 рік для проведення 

будівельно-ремонтних робіт (реконструкції) приміщення аптеки по вул.Січових Стрільців, 

буд.15 у м.Бурштин під Центр надання адміністративних послуг відповідно до проектно-

кошторисної документації на «Реконструкцію нежитлового приміщення аптеки під Центру 

надання адміністративних послуг по вул. Січових Cтрільців, буд.15».  

3. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха»+76468,0 грн. 

4. Капітальний ремонт КО "Бурштинська центральна міська лікарня" (заміна підлоги у 

дитячому відділенні)  - 60 000,0 грн. субвенція з обласного бюджету. 

 

5. Внести зміни в п.1.1.1 рішення міської ради від 27 вересня 2018 року №10/60-18 

Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та с.Вигівка 

на 2018 рік: зняти позицію із розділу Благоустрій: «аварійні роботи по відновленню містка 

по вул. Над Рудкою – - 98 000,0 грн. (технічна поправка). 
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0116030 

Прогортання снігу, посипання доріг та пішохідних 

доріжок 30000 грн 

       

Голосували про прийняття рішення № 01/62-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 01/62-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

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

(Проект №1305) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення спільного засідання комісій 

земельної та з питань екології, з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства, з питань бюджету та економічного розвитку  (протокол від  14 - 16 листопада  

2018 року № 7): 

- зняти з пункту 10: «вул. Шухевича,10 -55 тис.»; 

- направити 55 тис. грн. «в п.8: забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, 

захоронення, утилізації ТПВ на адміністративній території Бурштинської міської ради». 

Повідомив про субвенцію з Бовшівської сільської ради у сумі 150 тис.грн та 

запропонував викласти пункт 8 у такій редакції:  

8. Забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, захоронення, утилізації ТПВ на 

адміністративній території Бурштинської міської 

ради: 

тис. грн. 

 - вул. Калуська, Енергетиків   направити   + 54,0                

 - вул. Шухевича  направити   + 49,0    

 - вул. Герцена  направити   + 16,0  

 - вул. Міцкевича, Бандери  направити   + 14,0 



13 

 

  - урочище «Глинище»  направити   + 35,0    

 - територія колишнього цегельного заводу  направити   + 10,0 

 - с. Вигівка (територія цвинтаря) направити   + 7,918 

 - територія кладовищ  направити   + 20,0                  

 - вул. Стуса, Коновальця направити   + 35,0 

 - вул. О.Басараб, Стефаника направити   + 20,0 

 - вул. Січ.Стрільців направити   + 30,0 

 

                             Голосували про прийняття проекту рішення № 02/62-18 за основу. 

«за»            -  23 

«проти»     -   0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 02/62-18 прийняти за основу. 

Голосували про внесення змін в проект рішення. 

8. Забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, захоронення, утилізації ТПВ на 

адміністративній території Бурштинської міської 

ради: 

тис.грн. 

 - вул. Калуська, Енергетиків   направити   + 54,0                

 - вул. Шухевича  направити   + 49,0    

 - вул. Герцена  направити   + 16,0  

 - вул. Міцкевича, Бандери  направити   + 14,0 

  - урочище «Глинище»  направити   + 35,0    

 - територія колишнього цегельного заводу  направити   + 10,0 

 - с. Вигівка (територія цвинтаря) направити   + 7,918 

 - територія кладовищ  направити   + 20,0                  

 - вул. Стуса, Коновальця направити   + 35,0 
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 - вул. О.Басараб, Стефаника направити   + 20,0 

 - вул. Січ.Стрільців направити   + 30,0 

       

                                                         «за»         -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: викласти пункт 8 у такій редакції. 

8. Забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, захоронення, утилізації ТПВ на 

адміністративній території Бурштинської міської 

ради: 

тис.грн. 

 - вул. Калуська, Енергетиків   направити   + 54,0                

 - вул. Шухевича  направити   + 49,0    

 - вул. Герцена  направити   + 16,0  

 - вул. Міцкевича, Бандери  направити   + 14,0 

  - урочище «Глинище»  направити   + 35,0    

 - територія колишнього цегельного заводу  направити   + 10,0 

 - с. Вигівка (територія цвинтаря) направити   + 7,918 

 - територія кладовищ  направити   + 20,0                  

 - вул. Стуса, Коновальця направити   + 35,0 

 - вул. О.Басараб, Стефаника направити   + 20,0 

 - вул. Січ.Стрільців направити   + 30,0 

 

Голосували про прийняття рішення № 02/62-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 02/62-18 в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 

3. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства 

«Житловик» на 2018 рік. (Проект №1326) 

ДОПОВІДАВ:  

І.І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального господарства та обліку 

комунального майна, яка ознайомила з проектом рішення, рекомендаціями комісій з питань 

бюджету та еокномічного розвитку (протокол від  16.11.2018 № 23) про підтримку проекту 

рішення; з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства 

(протокол від  14.11.2018 № 12): 

- назву викласти в редакції «Програма фінансової підтримки  КП «Житловик» на 2018-2020 

роки»; 

-  в паспорті Програми зазначити, що термін реалізації Програми 2018-2020 роки. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 03/62-18 за основу. 

«за»            -  23 

«проти»     -   0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 03/62-18 прийняти за основу. 

Голосували про внесення змін в проект рішення. 

1. Назву викласти в редакції «Програма фінансової підтримки  КП «Житловик» на 2018-2020 

роки». 

2. Термін реалізації Програми 2018-2020 роки. 

                                                                   «за»            -  23 

«проти»     -   0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни у проект рішення. 

1. Назву викласти в редакції «Програма фінансової підтримки  КП «Житловик» на 2018-2020 

роки». 

2.Термін реалізації Програми 2018-2020 роки. 

      Голосували про прийняття рішення № 03/62-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  23 

                                                        «проти»    -  0 
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                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 03/62-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

4. Про внесення змін до Програми функціонування Центру надання адміністративних 

послуг м.Бурштина на 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.11.2017 

№07/39-17. (Проект №1293) 

ДОПОВІДАВ:  

         І.М.Кунів – керівник Центру надання адміністративних послуг, яка ознайомила з 

проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань законності та 

етики (потокол від 16.11.2018 № 36); з питань гуманітарної політики (потокол від 13.11.2018 

№ 11) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 04/62-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 04/62-18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

5. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. (Проект №1307 )          

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 06.11.2018 року № 22, потокол від 16.11.2018 року № 23): 

1. Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів на суму 

1100000,0 грн.,  а саме: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об'єктів сума,грн. 

  ВСЬОГО, в тому числі: 

   Міська рада 364200 

0116030 

Надання трансфертів КП «Житловик» (зарплата 

працівникам благоустрою-127200,0грн. оплата за 

електроенергію відповідно до звернення-

50000,0грн) 
177200 
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0110150 
Оплата праці з нарахуваннями 

120000 

0116030 
Оплата енергоносіїв (вуличне освітлення) 

37000 

0116030 
Прогортання снігу  

30000 

 

КО «Бурштинська ЦМЛ» 272700 

0122010 Оплата праці з нарахуваннями 230700 

0122010 Відшкодування пільгових рецептів 20000 

0122151 Оплата праці з нарахуваннями 22000 

 КНП «Бурштинський  міський ЦПМСД» 2800 

0122112 Оплата енергоносіїв 2800 

 Відділ освіти та науки 213000 

0611020 Оплата праці з нарахуваннями (обслуговуючий 

персонал) 

90000 

0611020 Придбання зброї для ЗНЗ 3000 

0611010 
Продукти харчування ДНЗ 

50000 

0611010 
Оплата енергоносіїв ДНЗ 

44700 

0611020 
Оплата енергоносіїв ЗНЗ 

25300 

  Фінансовий відділ 77300 

3719770 

надання субвенції Галицькому районному 

бюджету для Галицького ТЦСО на здійснення 

видатків для утримання самотніх людей та 

інвалідів м.Бурштин  
10000 

3710160 Оплата праці з нарахуваннями 67300 

 

Відділ соціального захисту населення 150000 

 

Оплата праці з нарахуваннями 150000 

  Відділ культури та туризму 20000 

1014060 Оплата праці з нарахуваннями (будинки культури) 10000 

 1014081 

Оплата праці з нарахуваннями (централізована 

бухгалтерія)  10000 

 

2.Відповідно до звернення розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету 
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КПКВ

КМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума, грн. 

Спеціальний фонд 

сума, грн. 

  Міська рада 

 

 

01131

40 

Оздоровлення та відпочинок дітей 

(крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які 

постраждали в наслідок 

Чорнобильської катастрофи) (міська 

соціальна програма «Оздоровлення і 

відпочинкудітей та учнівської молоді 

м.Бурштин та с.Вигівка на 2018 рік») -5000 

 

01150

11 

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту (Програма «Розвитку фізичної  

культури і спорту м.Бурштин та 

с.Вигівка на 2018-2021 роки) +5000 

 

01174

61 

Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету 

 

-13000 

01101

80 

Інша діяльність у сфері державного 

управління (Програма фінансового 

забезпечення аппарату управління, 

закупівля комп’ютерної техніки для 

економічного відділу) 

 

+13000 

01101

80 

Іншадіяльність у сфері державного 

управління (Програма фінансового 

забезпечення аппарату управління) 18100 

 

 

-18100 

 При цьомузменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 18100, грн. 

3. Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку: 

           КФК 1020   «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 61173,0 грн. 
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           КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» + 61173,0 грн. 

4..Зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку у сумі 11180,0грн. 

По програмі розвитку фізичної культури та спорту м. Бурштин та с. Вигівка на 2018 -2021рр. 

за КПКВКМБ 0115011 -11180,0грн. 

5.Відповідно до звернення розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації сума, грн. 

  Відділ освіти та науки 

 

0611020 

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т. ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами 46000,0 

0611161 

Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти -46000,0 

 

Відділ соціального захисту 

населення 

 

0813032 

Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв`язку -10000,0 

0813160 

Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не 

здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги +2600,0 

0813242 

Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення +7400,0 

 

Запропонувала: 
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1.Зменшити призначення по Програмі фінансового забезпечення на виготовлення 

проектно-кошторисної документації в сумі 25000 грн., та спрямувати на фінансування 

Програми фінансової підтримки КП «Капітальне будівництво» 

2.Зменшити призначення по капітальному ремонту дороги по провулку С.Бандери в 

районі нової церкви в сумі 7000 грн. та спрямувати на програму фінансового забезпечення 

нагородження відзнаками Бурштинської міської ради та виконавчого комітету на 2017-2019 

роки. При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 7000 

грн. 

3.Збільшити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 705000,0 грн. та 

спрямувати відділу освіти  та науки  на «Капітальний ремонт будівля ДНЗ № 6 “Пролісок”, 

м. Бурштин, вул.  Коновальця, буд. 3» за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної 

освіти»+705000,0 грн.  

При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 705000,0грн. 

 

4.Внести зміни в рішення міської ради від 31 липня 2018 року №01/57-18 «Про 

внесення змін до міського бюджету на 2018 року», а саме п.4 викласти в наступні редакції: 

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 на «Капітальний ремонт будівля ДНЗ № 6 

“Пролісок”, м. Бурштин, вул. Коновальця, буд. 3» за КПКВКМБ 0611010 «Надання 

дошкільної освіти» +277000,0грн. 

 

5. Збільшити обсяг субвенції з Бовшівського сільського бюджету в сумі 150000 грн. та 

спрямувати міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів» для забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, 

захоронення, утилізацію твердих побутових відходів.  

 

      Голосували про прийняття проекту рішення № 05/62  -18 за основу. 

                  «за»            -  21 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 05/62-18 прийняти за основу. 

                                          Голосували про зміни до проекту рішення № 05/62 -18. 

     «за»             -  21 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

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

1. Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів на суму 

1100000,0 грн.,  а саме: 

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, об'єктів сума, грн. 

  ВСЬОГО, в тому числі: 

   Міська рада 364200 

0116030 

Надання трансфертів КП «Житловик» (зарплата 

працівникам благоустрою-127200,0грн. оплата за 

електроенергію відповідно до звернення-

50000,0грн) 
177200 

0110150 
Оплата праці з нарахуваннями 

120000 

0116030 
Оплата енергоносіїв (вуличне освітлення) 

37000 

0116030 
Прогортання снігу  

30000 

 

КО «Бурштинська ЦМЛ» 272700 

0122010 Оплата праці з нарахуваннями 230700 

0122010 Відшкодування пільгових рецептів 20000 

0122151 Оплата праці з нарахуваннями 22000 

 КНП «Бурштинський  міський ЦПМСД» 2800 

0122112 Оплата енергоносіїв 2800 

 Відділ освіти та науки 213000 

0611020 Оплата праці з нарахуваннями (обслуговуючий 

персонал) 

90000 

0611020 Придбання зброї для ЗНЗ 3000 

0611010 
Продукти харчування ДНЗ 

50000 

0611010 
Оплата енергоносіїв ДНЗ 

44700 

0611020 
Оплата енергоносіїв ЗНЗ 

25300 

  Фінансовий відділ 77300 

3719770 

надання субвенції Галицькому районному 

бюджету для Галицького ТЦСО на здійснення 

видатків для утримання самотніх людей та 

інвалідів м.Бурштин  
10000 
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3710160 Оплата праці з нарахуваннями 67300 

 

Відділ соціального захисту населення 150000 

 

Оплата праці з нарахуваннями 150000 

  Відділ культури та туризму 20000 

1014060 Оплата праці з нарахуваннями (будинки культури) 10000 

 1014081 

Оплата праці з нарахуваннями (централізована 

бухгалтерія)  10000 

 

2.Відповідно до звернення розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету 

КПКВ

КМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума, грн. 

Спеціальний фонд 

сума, грн. 

  Міська рада 

 

 

01131

40 

Оздоровлення та відпочинок дітей 

(крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які 

постраждали в наслідок 

Чорнобильської катастрофи) (міська 

соціальна програма «Оздоровлення і 

відпочинкудітей та учнівської молоді 

м.Бурштин та с.Вигівка на 2018 рік») -5000 

 

01150

11 

Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту (Програма «Розвитку фізичної  

культури і спорту м.Бурштин та 

с.Вигівка на 2018-2021 роки) +5000 

 

01174

61 

Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету 

 

-13000 

01101

80 

Інша діяльність у сфері державного 

управління (Програма фінансового 

забезпечення аппарату управління, 

закупівля комп’ютерної техніки для 

економічного відділу) 

 

+13000 
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01101

80 

Іншадіяльність у сфері державного 

управління (Програма фінансового 

забезпечення аппарату управління) 18100 

 

 

-18100 

 При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 18100, грн. 

3. Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку: 

           КФК 1020   «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 61173,0 грн. 

           КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» + 61173,0 грн. 

4..Зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку у сумі 11180,0 грн. 

По програмі розвитку фізичної культури та спорту м.Бурштин та с.Вигівка на 2018 -2021рр. 

за КПКВКМБ 0115011 -11180,0 грн. 

5.Відповідно до звернення розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету 

КПКВКМБ 

Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації сума, грн. 

  Відділ освіти та науки 

 

0611020 

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т. ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами 46000,0 

0611161 

Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти -46000,0 

 

Відділ соціального захисту 

населення 

 

0813032 

Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв`язку -10000,0 

0813160 
Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають 
+2600,0 
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соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не 

здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги 

0813242 

Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення +7400,0 

6.Зменшити призначення по Програмі фінансового забезпечення на виготовлення 

проектно-кошторисної документації в сумі 25000 грн., та спрямувати на фінансування 

Програми фінансової підтримки КП «Капітальне будівництво» 

7.Зменшити призначення по капітальному ремонту дороги по провулку С.Бандери в 

районі нової церкви в сумі 7000 грн. та спрямувати на програму фінансового забезпечення 

нагородження відзнаками Бурштинської міської ради та виконавчого комітету на 2017-2019 

роки. При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 7000 

грн. 

8.Збільшити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 705000,0 грн. та 

спрямувати відділу освіти  та науки  на «Капітальний ремонт будівля ДНЗ № 6 “Пролісок”, 

м. Бурштин, вул. Коновальця, буд. 3» за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 

+705000,0 грн.  

При цьому здійснити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 705000,0 грн. 

 

9.Внести зміни в рішення міської ради від 31 липня 2018 року №01/57-18 «Про 

внесення змін до міського бюджету на 2018 року», а саме п.4 викласти в наступні редакції: 

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 на «Капітальний ремонт будівля ДНЗ № 6 

“Пролісок”, м. Бурштин, вул. Коновальця, буд. 3» за КПКВКМБ 0611010«Надання 

дошкільної освіти» +277000,0 грн. 

 

10. Збільшити обсяг субвенції з Бовшівського сільського бюджету в сумі 150000 грн. 

та спрямувати міській раді за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів» для забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, 

захоронення, утилізацію твердих побутових відходів.  

Голосували про прийняття рішення № 05/62-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 05/62 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

6. Про  запровадження  системи заохочення обдарованих і талановитих учнів закладів 

загальної середньої освіти міста Бурштина та педагогічних працівників, 

затвердження Положення про стипендії міського голови в галузі освіти для 

обдарованих дітей міста Бурштина та с.Вигівки. Положення про преміювання учнів 

та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. (Проект №1292) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань бюджету та економічного розвитку                    

(потокол від 16.11.2018 року № 23) про підтримку проекту рішення; зпитань гуманітарної 

політики (потокол від 13.11.2018 року № 11) доповнити пункт 16 «До складу комітету 

входять: голова, заступник голови, секретар, кількісний склад комітету до семи чоловік»; з 

питань законності та етики(потокол від 16.11.2018 № 36) змінити назву стипендії та 

одноразових винагород з «Міського голови» на «Бурштинської міської ради», п.25 

Положення про стипендії  міського голови викласти в редакції « Кошти для виплати 

стипендій передбачаються щорічно в підпрограмі «Обдаровані діти» Програми розвитку 

освіти міста Бурштин та с. Вигівка». 

      Голосували про прийняття проекту рішення № 06/62  - 18 за основу. 

                  «за»            -  22 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 06/62-18 прийняти за основу. 

                                          Голосували про зміни до проекту рішення № 06/62 -18. 

     «за»             -  22 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни 

1. Пункт 16 «До складу комітету входять: голова, заступник голови, секретар, кількісний 

склад комітету до семи чоловік». 

2. Назва стипендії та одноразових винагород «Бурштинської міської ради», 

3. Пункт 25 Положення про стипендії  викласти в редакції «Кошти для виплати 

стипендій передбачаються щорічно в підпрограмі «Обдаровані діти» Програми 

розвитку освіти міста Бурштин та с. Вигівка». 

 Голосували про прийняття рішення № 06/62-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 
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                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 06/62 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

7. Про затвердження Порядку надання відеоматеріалу, отриманого з системи 

відеоспостереження в м. Бурштин.(Проект №1219) 

ДОПОВІДАВ:  

         М.О.Чопик – головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонної та мобілізаційної роботи, який ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

до проекту рішення комісії з питань законності та етики (потокол від 16.11.2018 № 36)             

- порядок надання відеоматеріалу, отриманого з системи відеоспостереження в м. Бурштин, 

рекомендувати до затвердження на сесії із виправленнями (додається); 

- зареєструвати проект рішення щодо затвердження «ПОЛОЖЕННЯ про систему 

відеоспостереження в м. Бурштин». 

      Голосували про прийняття проекту рішення № 07/62  -18 за основу. 

                  «за»            -  21 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 07/62-18 прийняти за основу. 

                                          Голосували про зміни до проекту рішення № 07/62 -18. 

     «за»             -  21 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни 

Голосували про прийняття рішення № 07/62-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 07/62 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

8. Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг за кошти  міського 

бюджету за 3 квартал 2018 року.(Проект №1320) 
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ДОПОВІДАВ:  

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

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

розвитку (потокол від 16.11.2018 року № 23), з питань законності та етики (потокол від 

16.11.2018 року № 36),  з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства (протокол від 14.11.2018 № 12),  з питань гуманітарної політики (протокол від 

13.11.2018 № 11), земельної та з питань екології (протокол від 14.11.2018 № 18),   про 

підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 08/62-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 08/62 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

9. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Бурштинської міської ради на 2019 рік.(Проект №1319) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

економічного розвитку (потокол від 16.11.2018 року № 23),з питань будівництва, архітектури 

та житлово – комунального господарства (протокол від 14.11.2018 № 12),  з питань 

гуманітарної політики (протокол від 13.11.2018 № 11), земельної та з питань екології 

(протокол від 14.11.2018 № 18),   про підтримку проекту рішення; з питань законності та 

етики (потокол від 16.11.2018 № 36)  включити в план п.4 «Пайова участь». 

      Голосували про прийняття проекту рішення № 09/62 - 18 за основу. 

                  «за»            -  22 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 09/62-18 прийняти за основу. 

                                          Голосували про зміни до проекту рішення № 09/62 -18. 

     «за»             -  22 

   «проти»      -  0 

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

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

Включити в план п.4 «Пайова участь». 

Голосували про прийняття рішення № 09/62-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 09/62 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

10. Про надання КП «Житловик» дозволу на списання та зняття з балансу об’єкта 

нерухомості (громадського туалету) по вул. Міцкевича, 41Б, м. Бурштин. (Проект 

№1325) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, поданими документами, рекомендаціями комісій з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарства (протокол від 14.11.2018 № 12), з 

питань бюджету та економічного розвитку (потокол від 16.11.2018 року № 23) про підтримку 

проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про споруду туалету на території ринку; про 

санітарні норми щодо кількості туалетів у місті; про відсутність автостанції; запропонувала 

передбачити у бюджеті 2019 року кошти на утримання туалету. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про споруду туалету та її використання і 

запропонував відновити роботу туалету; запропонував зобов’язати КП «Житловик» 

відновити роботу туалету. 

І.З.Карвацький  – депутат міської ради, про правомірність виділення коштів. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про погодження проекту рішення 

юридичним відділом. 

І.О.Дулик –  депутат міської ради, про рішення суду щодо порушення процедури.  

Т.М.Сенчина –  депутат міської ради, про земельну ділянку якою користується 

Громадській  організації «Братство демократичної української молоді». 
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Голосували про прийняття проекту  рішення № 1325 в цілому. 

                                                         «за»         -  12 

                                                        «проти»    -  7 

                                                        «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. 

СЛУХАЛИ: 

11. Про передачу в безоплатне користування (позичку) нежитлового    приміщення             

№ 2 по вул. Коновальця, 4, м. Бурштин. (Проект №1329) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, поданими документами, рекомендаціями комісій з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарства (протокол від 14.11.2018 № 12), з 

питань бюджету та економічного розвитку (потокол від 16.11.2018 року № 23) про підтримку 

проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 10/62-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 10/62 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

12. 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, поданими документами, рекомендаціями комісій: 

- з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства 

(протокол від 14.06.2018 № 8) в пункт 3 внести зміни «протягом 15 календарних днів з 

моменту прийняття даного рішення»; пункт 5 доповнити «16 січня 2019 року. Рішення 

конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на території міста Бурштин і села 

Вигівка подати на розгляд та затвердження міською радою». 

-  з питань законності та етики (потокол від 19.06.2018 року № 30) про підтримку 

проекту рішення.    
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      Голосували про прийняття проекту рішення № 11/62 - 18 за основу. 

                  «за»            -  21 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 11/62-18 прийняти за основу. 

                                          Голосували про зміни до проекту рішення № 12/62 -18. 

     «за»             -  21 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

1. в пункті 3 «протягом 15 календарних днів з моменту прийняття даного рішення»; 

2. в пункті 5 «16 січня 2019 року. Рішення конкурсної комісії щодо визначення 

переможця конкурсу на території міста Бурштин і села Вигівка подати на розгляд та 

затвердження міською радою». 

Голосували про прийняття рішення № 11/62-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 11/62 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

13. Про затвердження цільової програми протипожежного захисту адмінбудівлі міської 

ради, закладів освіти, охорони здоров’я і культури м. Бурштин та  с. Вигівка на 2019-

2021 роки.(Проект №1321) 

ДОПОВІДАВ:  

О.В.Іваськевич – головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту, який ознайомив з проектом рішення, рекомендацією комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (потокол від 16.11.2018 № 23) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 12/62-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  22 

                                                        «проти»    -  0 

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

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 12/62 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

14. Про затвердження Міської програми «Відкрите місто - влада для людей» на 2019-

2020 роки.(Проект №1323) 

ДОПОВІДАВ:  

 Л.І.Янків – начальник організаційного відділу, яка ознайомила з проектом рішення, з 

рекомендаціями комісій з питань бюджету та економічного розвитку (потокол від 16.11.2018 

року № 23), з питань законності та етики (потокол від 16.11.2018 № 36)  про підтримку 

проекту рішення; з питань гуманітарної політики (протокол від 13.11.2018 № 11): з 

підпрограми 1 вилучити пункт 2,3 з переліку заходів програми. Ознайомила з 

рекомендаціями юридичного відділу: 

             рекомендації комісії  по даному  проекту не погоджую, в частині вилучення п.3,  

оскільки вони суперечать основним принципам місцевого самоврядування, передбаченим 

ст.4 ЗУ Про місцеве самоврядування в Україні, та суперечать ст. ст.3,4 Регламенту роботи 

міської ради. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, про не підтримку рекомендацій комісіїз питань 

гуманітарної політики. 

М.В.Шкарпович – депутат міської ради, про відмову від відеосюжетів. 

І.І.Мазур – депутат міської ради, про мотиви рекомендації комісії з питань 

гуманітарної політики. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про відмову депутатами надавати коментарі по 

сесії. 

І.О.Дулик –  депутат міської ради, про причини пожежі у будинку № 15 по вул. Стуса 

та встановлення винних; про необхідність проведення перемовин з ТРК РАІ та інтернет -  

провайдерами щодо безкоштовного транслювання сесій та сюжетів з життя міста. 

 Р.О.Джура – міський голова, про неможливість здійснювати трансляцію сесій 

безкоштовно; про направлення листів від виконавчого апарату до правоохоронних органів та 

суду щодо встановлення винних у пожежі. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 13/62 - 18 за основу. 

                  «за»            -  21 

                «проти»     -  0 
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                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 13/62-18 прийняти за основу. 

                                          Голосували про зміни до проекту рішення № 13/62 -18. 

     «за»             -  12 

   «проти»      -  3 

   «утрим.»     -  7 

(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 прийняття рішення № 13/62-18 в цілому. 

                                                         «за»         -   20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 13/62 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

15. Про міську Програму розвитку архівної справи на 2019–2020 роки.(Проект №1324) 

ДОПОВІДАВ:  

С.В.Сердюк – спеціаліст архіваріус, яка ознайомила з проектом рішення, з 

рекомендаціями комісій з питань бюджету та економічного розвитку (потокол від 16.11.2018 

року № 23), з питань законності та етики (потокол від 16.11.2018 № 36), з питань 

гуманітарної політики (протокол від 13.11.2018 № 11) про підтримку проекту рішення . 

Голосували про прийняття рішення № 14/62-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення №14/62 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

16. Про затвердження Програми фінансового забезпечення правової роботи 

Бурштинської міської ради  Івано – Франківської області на 2019 рік в особі 

юридичного відділу. (Проект №1306) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рекомендаціями комісій з питань бюджету та економічного розвитку (потокол від 16.11.2018 
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року № 23), з питань законності та етики (потокол від 16.11.2018 № 36) про підтримку 

проекту рішення . 

Голосували про прийняття рішення № 15/62-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення №15/62 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

17. Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках м. Бурштин на 2019 рік.(Проект №1327) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, з рекомендаціями комісій з питань бюджету та економічного розвитку 

(потокол від 16.11.2018 року № 23) про підтримку проекту рішення; з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарства (протокол від 14.11.2018 № 12) - 

 в розділі 5 «Фінансування Програми» зазначити, що фінансування робіт в будинку (під’їзді) 

здійснюється наступним чином: 

- кошти співвласників чи інші джерела, що не суперечать нормам чинного законодавства –

60% від вартості вікон та /або дверей та робіт по їх заміні; 

- кошти міського бюджету м. Бурштин – 40% від вартості вікон та /або дверей та робіт по їх 

заміні. 

Запропонувала внести доповнення у розділ 5 : 

Фінансування робіт із заміни вікон та/або дверей в будинку (під’їзді) згідно заяв 

зареєстрованих до 28.11.2018 здійснюється наступним чином: 

– кошти співвласників чи інші джерела, що не суперечать нормам чинного 

законодавства - 50 % від вартості вікон та/або дверей та робіт по їх заміні; 

 – кошти міського бюджету м. Бурштин - 50 % від вартості вікон та/або дверей та 

робіт по їх заміні. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про необхідність розробки такого положення 

окремо  для ОСББ. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 16/62 - 18 за основу. 

                  «за»            -  23 

                «проти»     -  0 

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

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 16/62-18 прийняти за основу. 

                                          Голосували про зміни до проекту рішення № 16/62 -18. 

     «за»             -  23 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

У Розділі 5 «Фінансування робіт із заміни вікон та/або дверей в будинку (під’їзді) 

згідно заяв зареєстрованих до здійснюється наступним чином: 

 

- кошти співвласників чи інші джерела, що не суперечать нормам чинного законодавства –

60% від вартості вікон та /або дверей та робіт по їх заміні; 

- кошти міського бюджету м. Бурштин – 40% від вартості вікон та /або дверей та робіт по їх 

заміні. 

 

Фінансування робіт із заміни вікон та/або дверей в будинку (під’їзді) згідно заяв 

зареєстрованих до 28.11.2018 здійснюється наступним чином: 

– кошти співвласників чи інші джерела, що не суперечать нормам чинного 

законодавства - 50 % від вартості вікон та/або дверей та робіт по їх заміні; 

 – кошти міського бюджету м. Бурштин - 50 % від вартості вікон та/або дверей та 

робіт по їх заміні. 

 

Голосували про прийняття рішення № 16/62-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 16/62 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

18. Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин на 2019 рік. (Проект 

№1328) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення, з рекомендаціями комісій з питань бюджету та економічного розвитку 

(потокол від 16.11.2018 року № 23) про підтримку проекту рішення; з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарства (протокол від 14.11.2018 № 12) - 
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в розділах 4 «Загальний опис та механізм реалізації заходів Програми» та 5 «Фінансування 

Програми» зазначити, що фінансування робіт в будинку (під’їзді) здійснюється наступним 

чином: 

- кошти співвласників чи інші джерела, що не суперечать нормам чинного законодавства – 

не менше 60% від вартості робіт; 

- кошти міського бюджету м. Бурштин – не більше 40% від вартості робіт. 

Запропонувала внести доповнення у розділ 5 : 

Фінансування робіт з проведення поточного та капітального ремонтів в будинку 

(під’їзді) згідно заяв зареєстрованих до 28.11.2018 здійснюється наступним чином: 

                 – кошти співвласників чи інші джерела, що не суперечать нормам чинного 

законодавства – не менше 50 % від вартості робіт; 

 – кошти міського бюджету м. Бурштин – не більше 50 % від вартості робіт.  

 

Голосували про прийняття проекту рішення № 17/62 - 18 за основу. 

                  «за»            -  23 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 17/62-18 прийняти за основу. 

                                          Голосували про зміни до проекту рішення № 17/62 -18. 

     «за»             -  23 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

У розділі 4 пункт 2.6 «60%», пункт 3.2 «40%». 

У розділі 5 «Фінансування робіт з проведення поточного та капітального ремонтів в 

будинку (під’їзді) здійснюється наступним чином: 

  –  кошти співвласників чи інші джерела, що не суперечать нормам чинного 

законодавства – не менше 60 % від вартості робіт; 

 – кошти міського бюджету м. Бурштин – не більше 40 % від вартості робіт. 

Фінансування робіт з проведення поточного та капітального ремонтів в будинку 

(під’їзді) згідно заяв зареєстрованих до 28.11.2018 здійснюється наступним чином: 

                 – кошти співвласників чи інші джерела, що не суперечать нормам чинного 

законодавства – не менше 50 % від вартості робіт; 

 – кошти міського бюджету м. Бурштин – не більше 50 % від вартості робіт.»  

 

Голосували про прийняття рішення № 17/62-18 в цілому. 
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                                                         «за»         -  24 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 17/62 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

19. Про затвердження Програми функціонування Центру надання адміністративних 

послуг м. Бурштина на 2019-2020 роки.(Проект №1308) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рекомендаціями комісій з питань бюджету та економічного розвитку (потокол від 16.11.2018 

року № 23), з питань законності та етики (потокол від 16.11.2018 № 36) про підтримку 

проекту рішення . 

Голосували про прийняття рішення № 18/62-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  16 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 18/62 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

20. Про затвердження Програми фінансування мобілізаційних заходів населення та 

заходів з територіальної оборони на 2019-2020 роки. (Проект №1315) 

ДОПОВІДАВ:  

М.О.Чопик – головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонної та мобілізаційної роботи, який ознайомив з проектом рішення, з рекомендаціями 

комісій з питань бюджету та економічного розвитку (потокол від 16.11.2018 року № 23), з 

питань законності та етики (потокол від 16.11.2018 № 36) про підтримку проекту рішення . 

Голосували про прийняття рішення № 19/62-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 19/62 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

21. Про затвердження Програми фінансового забезпечення кадрової роботи 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області на 2019 рік в особі сектора 

кадрової роботи. (Проект №1316) 

ДОПОВІДАВ:  
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І.П.Фітак – завідувач сектору кадрової роботи, яка ознайомила з проектом рішення, з 

рекомендаціями комісій з питань бюджету та економічного розвитку (потокол від 16.11.2018 

року № 23) про підтримку проекту рішення . 

Голосували про прийняття рішення № 20/62-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 20/62 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

22. Про затвердження Програми фінансового забезпечення для здійснення повноважень 

виконавчого комітету міської ради у сфері реєстрації місця проживання фізичних 

осіб та ведення реєстру територіальної громади на 2019 рік в особі сектору реєстрації 

місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб за місцем 

проживання.(Проект №1317) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рекомендаціями комісій з питань бюджету та економічного розвитку (потокол від 16.11.2018 

року № 23) про підтримку проекту рішення . 

Голосували про прийняття рішення № 21/62-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  24 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 21/62 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

23. Про реорганізацію шляхом перетворення КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня» в Комунальне некомерційне підприємство «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. (Проект №1244) 

ДОПОВІДАВ:  

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

підготовку проекту та розгляду його комісіями, трудовим колективом. Запропонував внести 

зміни у проект рішення: 

- рішення набуває чинності з 01.05.2019. 

Вказав на необхідність розробки Положення про комісію з реорганізації та про те , що 

реорганізація не передбачає звільнення працівників та запропонував головою комісії 

С.М.Сопільняка. 

ВИСТУПИЛИ: 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про доцільність прийняття рішення та не підтримку 

проекту рішення ВО «Батьківщина»; про введння військового стану;  про недостатню роботу 

по створенню об’єднаної територіальної громади. 
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С.М.Сопільняк – головний лікар КО «Бурштинська центральна міська лікарня», про 

проблеми впровадження даного рішення; про відсутність висновків по пілотному проекту; 

про проблеми реформи медицини другої ланки; про відсутність коштів на вторинну ланку у 

державному бюджеті 2019 року; про можливість розгляду питання у 2019 році; про 

скорочення персоналу лікарні; про необхідність визначення формату лікарні. 

Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради, про досвід лікарні у м.Коломия. 

В.Л.Рик– депутат міської ради, про виступи; запропонував оголосити перерву. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, звернув увагу на проведені громадські слухання та їх 

рекомендацію щодо не підтримки проекту рішення. 

Р.О.Джура – міський голова, про роботу керівника; про зустріч лідером ВО 

«Батьківщина» Ю.В.Тимошенко; про незворотність реформ бюджетних закладів; про 

відвідування мером міської лікарні; про пропозиції головного лікаря  КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» С.М.Сопільняка (копія додається); про дії міської ради щодо 

скорочення; про підготовку проекту рішення; про процес децентралізації; про реалізацію 

запропонованого проекту; про роботи виконані в лікарні; про підтримку проекту рішення із 

запропонованими змінами; про можливість одночасних вибрів у жовтні 2019 року; 

запропонувала депутатам взяти перерву; про процедуру зняття із посади головного лікаря; 

про голову робочої комісії; про неприпустимість закриття лікарні. 

Примітка. В роботі пленарного засідання оголошено перерву. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради, юридичному відділу розробити 

Положення про  створення комісії з реорганізації до 01.02.2019; створити комісію з 

реорганізації, обрати її склад та голову та надати на затвердження міської ради до 01.03.2019; 

рішення вступає в дію з 01.05.2019. 

 М.П.Тарнавський – лікар КО «Бурштинська центральна міська лікарня», про 

необхідність спілкування ініціаторів рішення з колективом лікарні; про громадські слухання; 

про збори в лікарні; про подачу списку (додається); запропонував депутатам відреагувати; 

про роботу комісії в лікарні; про розрахунок вартості наданих медичних послуг; про 

реформування  заради якісних послуг. 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про відсутність розгляду комісією з питань 

законнсті та етики звернення лікарів; результатів громадських слухань; результатів зборів у 

колективі. 

М.П.Тарнавський – лікар КО «Бурштинська центральна міська лікарня», інформація 

про результати громадських слухань отримана сьогодні. 

Н.Б.Балюк – лікар КО «Бурштинська центральна міська лікарня», про пілотний проект 

у Полтавській області та відсутність його результатів; про необхідність реформи яка матиме 

досвід; про перевірку в лікарні. 

 Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про умови перебування в лікарні своєї матері; про 

перебування  лікаря Н.Б.Балюк за кордоном. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про не підтримку проекту фракцією ВО 

«Батьківщина». 

Л.І.Горват – депутат міської ради, про необхідність реформи, про пропозицію до 

авторів проекту відкликати проект. 

І.З.Карвацький  – депутат міської ради, про військовий стан; про початок виборчої 

компанії;  не підтримку проекту депутатами ВО «Свобода»; запропонував оптимізувати та 

економити. 
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Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про не підтримку ВО «Батьківщина» та ВО 

«Свобода» не підтримали проведення аудиту в лікарні; про фінансування лікарні у 2018 році; 

про прийом на роботу головним лікарем; про відповідальність ВО «Батьківщина» та ВО 

«Свобода» за існування лікарні. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про виступ Л.Р.Івасюк. 

 І.Я.Дашевич – депутат міської ради, про погану проінформованість щодо проекту 

рішення. 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про проект рішення та необхідність його 

прийняття. 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про необхідність бути готовим до реформи. 

Р.О.Джура – міський голова, про звернення від працівників лікарні (додається); про не 

підтримку проекту рішення найбільшими фракціями міської ради «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність»»; ВО «Свобода», ВО «Батьківщина»; запропонувала утриматися при 

голосуванні по даному проекту. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про проект рішення; про 

необов’язковість прийняття Положення. 

  

Голосували про прийняття проекту № 1244 за основу. 

                  «за»            -  7 

                   «проти»      -  11 

                 «утрим.»     -  6 

(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 – секретар міської ради, про дотримання Регламенту роботи міської ради. 

 В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про пункти 17, 10  статті 42 

Регламенту роботи Бурштинської міської ради.  

І.В.Прокопів  – депутат міської ради, про процедуру голосування. 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про процедуру голосування. 

Примітка. В роботі пленарного засідання оголошено перерву. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький  – депутат міської ради, з пропозицією внести зміни до проекту 

рішення: 

1. Відмовити в реорганізації  КО « Бурштинська центральна міська лікарня» (код 

ЄДРПОУ  25068128) шляхом перетворення в Комунальне некомерційне підприємство                  

«Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради  Івано - Франківської 

області. 
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2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Н.Кицелу та на голову постійної  комісії міської ради з питань гуманітарної політики  

І.Мазур. 

 

Голосували про прийняття проекту рішення № 22/62-18  за основу. 

                   «за»            -  22 

                   «проти»     -  0 

                 «утрим.»     -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 22/62-18 прийняти за основу. 

Л.Р.Івасюк  – депутат міської ради, з пропозицією внести зміни до проекту рішення: 

1. Доручити юридичному відділу розробити Положення для створення  комісії по 

реорганізації КО «Бурштинська міська центральна міська лікарня» до 01.02.2019. 

2. Створити комісію для  реорганізації, обрання голови, склад та повноваження,   та подати 

на затвердження сесії до 01.03.2019. 

3.  Реорганізувати КО « Бурштинська центральна міська лікарня (код ЄДРПОУ  25068128) , 

розпочати реорганізацію з 01.05.2019. 

                                          Голосували про зміни до проекту рішення № 22/62 -18. 

     «за»             -  17 

   «проти»      -  3 

   «утрим.»     -  4 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

1. Відмовити в реорганізації  КО « Бурштинська центральна міська лікарня» (код 

ЄДРПОУ  25068128) шляхом перетворення в Комунальне некомерційне підприємство                  

«Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради  Івано - 

Франківської області. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Н.Кицелу та на голову постійної  комісії міської ради з питань гуманітарної політики  

І.Мазур. 

                              Голосували про прийняття рішення № 22/62-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  17 

                                                        «проти»    -  3 

                                                        «утрим.»   -  4 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 22/62 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

24. Про підтримку депутатського звернення Бурштинської міської ради. (Проект №1294) 
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ДОПОВІДАВ:  

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, яка ознайомила з проектом рішення, про 

альтернативне звернення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, про зустріч Юлією Тимошенко; ознайомила із змінами 

до звернення: 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

до  Президента України, Прим’єр – міністра України 

 

Бурштинська міська рада стурбована рішенням Кабінету Міністрів України щодо 

підвищення з 1 листопада 2018 року на 23,5 % ціни на природній газ для населення без 

належних заходів соціального захисту. 

Нехтуючи упереджувальними  захисними діями Уряд прийняв рішення, що призведе 

до ще більшого поглиблення бідності серед громадян України. 

Висловлюємо занепокоєння такими діями Кабінету Міністрів України і просимо 

зупинити дію Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 року щодо 

підвищення ціни на газ для населення та вжити заходів щодо скасування вказаної Постанови 

Кабінету Міністрів України, а також: 

- запровадити необхідні випереджувальні заходи щодо соціального захисту 

населення в умовах різкого зростання споживчих цін; 

- забезпечити встановлення реального розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб; 

- забезпечити створення умов для відновлення та розвитку вітчизняного 

виробництва, створення  додаткових робочих місць; 

- невідкладно погасити заборгованість виплати заробітної плати на всіх 

підприємствах-боржниках та установах бюджетної сфери і не допускати її 

виникнення в майбутньому. 

Водночас, враховуючи соціальне напруження та негативні наслідки до яких може 

призвести підвищення ціни на газ, ми депутати Бурштинської міської ради, звертаємося з 

вимогою захистити найбільш вразливі верстви населення шляхом розширення програми 

субсидій та забезпечення доступності та належної якості житлово - комунальних послуг для 

споживачів.  

 

І.О.Дулик – депутат міської ради, з пропозицією підтримати обидва тексти звернень. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про підтримку тексту звернення запропоновану 

ВО «Батьківщина». 

Голосували про прийняття проекту рішення № 23/62 - 18 за основу. 

                  «за»            -  24 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 23/62-18 прийняти за основу. 
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                                          Голосували про зміни до проекту рішення № 23/62 -18. 

     «за»             -  15 

   «проти»      -  6 

   «утрим.»     -  3 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни та викласти текст звернення в такій редакції. 

ЗВЕРНЕННЯ 

до  Президента України, Прим’єр – міністра України 

 

Бурштинська міська рада стурбована рішенням Кабінету Міністрів України щодо 

підвищення з 1 листопада 2018 року на 23,5 % ціни на природній газ для населення без 

належних заходів соціального захисту. 

Нехтуючи упереджувальними  захисними діями Уряд прийняв рішення, що призведе 

до ще більшого поглиблення бідності серед громадян України. 

Висловлюємо занепокоєння такими діями Кабінету Міністрів України і просимо 

зупинити дію Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 року щодо 

підвищення ціни на газ для населення та вжити заходів щодо скасування вказаної Постанови 

Кабінету Міністрів України, а також: 

- запровадити необхідні випереджувальні заходи щодо соціального захисту 

населення в умовах різкого зростання споживчих цін; 

- забезпечити встановлення реального розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб; 

- забезпечити створення умов для відновлення та розвитку вітчизняного 

виробництва, створення  додаткових робочих місць; 

- невідкладно погасити заборгованість виплати заробітної плати на всіх 

підприємствах-боржниках та установах бюджетної сфери і не допускати її 

виникнення в майбутньому. 

Водночас, враховуючи соціальне напруження та негативні наслідки до яких може 

призвести підвищення ціни на газ, ми депутати Бурштинської міської ради, звертаємося з 

вимогою захистити найбільш вразливі верстви населення шляхом розширення програми 

субсидій та забезпечення доступності та належної якості житлово - комунальних послуг для 

споживачів.  

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про некоректність прийнятого рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 23/62-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 23/62 -18  в цілому (рішення додається). 

 



43 

 

 СЛУХАЛИ: 

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

індивідуальних гаражів ( гр.гр. Пархуць Б.С., Бендяк А.В.). (Проект №1282) 

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  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 24/62-18 в цілому. 

 «за»          -  21 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   - 0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 24/62-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

26. Про поставлення на чергу для  отримання земельних ділянок для ведення садівництва 

(гр.Пархуць Б.С., Бендяк А.В.).(Проект №1283) 

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  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 25/62-18 в цілому. 

 «за»          -   21 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 25/62-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

27. Про поставлення на чергу для  отримання земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства (гр.гр.Пархуць Б.С., Бендяк А.В. ).(Проект №1284) 

ДОПОВІДАВ:  
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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  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 26/62-18 в цілому. 

 «за»          -  21 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 26/62-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр.гр.Бандура В.І., Пархуць Б.С.).  (Проект №1285) 

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  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 27/62-18 в цілому. 

 «за»          -  21 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 27/62-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

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

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність (гр.гр.Гачинська В.Т., 

Левицький Б.М., Богуцький І.М.).(Проект №1286) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 
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земельної та з питань екології  (протокол від  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 28/62-18 в цілому. 

 «за»          -  21 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 28/62-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради 

(гр. Максимишин М.І, Лисоконь Ю.О.).(Проект №1287) 

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  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення. Запропонував внести зміни до проекту рішення та вилучити: 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Лисоконю Юрію Олександровичу  для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин вул. Воїнів АТО  №7, 

площею 0,0900 га, з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

          2.1.Передати у власність громадянину Лисоконю Юрію Олександровичу земельну 

ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:1022) для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Воїнів 

АТО № 7, площею 0,0900га. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 29/62 - 18 за основу. 

                  «за»            -  20 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 29/62-18 прийняти за основу. 

                                          Голосували про зміни до проекту рішення № 29/62 -18. 

     «за»             -  20 

   «проти»      -  0 
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   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни та вилучити 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Лисоконю Юрію Олександровичу  для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин вул. Воїнів АТО  №7, 

площею 0,0900 га, з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

          2.1.Передати у власність громадянину Лисоконю Юрію Олександровичу земельну 

ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:1022) для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Воїнів 

АТО № 7, площею 0,0900га. 

Голосували про прийняття рішення № 29/62-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 29/62 -18  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

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

ведення садівництва (гр.гр. Босий П.В., Боса М.П.).(Проект №1288) 

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  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 30/62-18 в цілому. 

 «за»          -  21 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 30/62-18 в цілому (рішення додається). 
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ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який повідомив про конфлікт інтерсів у проектах 

№1289 та № 1290 ( повідомлення про конфлікт інтересів додається). 

СЛУХАЛИ: 

32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

селянського господарства з передачею у приватну власність (гр.Олійник А.Є.). 

(Проект №1289) 

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  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 31/62-18 в цілому. 

 «за»          -  20 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 31/62-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність ( гр.гр. Квас Л.І., Олійник А.Є.). (Проект 

№1290) 

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  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 32/62-18 в цілому. 

 «за»          -  20 

 «проти»    -  0 

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

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 32/62-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

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

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність                                                    

(гр. Бойчук Б.В.).(Проект №1295) 

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  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 33/62-18 в цілому. 

 «за»          -  21 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 33/62-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

35. 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. Галушкіна О.М.).(Проект №1296) 

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  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 34/62-18 в цілому. 

 «за»          -  21 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 34/62-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради                     

(гр. Томішак В.С.).(Проект №1297) 

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  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 35/62-18 в цілому. 

 «за»          -  21 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 35/62-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

селянського господарства (гр.Кавка Р.Р. ).(Проект № 1298) 

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  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 36/62-18 в цілому. 

 «за»          -  21 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 36/62-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 
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38. 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.Беляєв С.В.). (Проект №1299) 

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  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 37/62-18 в цілому. 

 «за»          -  21 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 37/62-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

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

ведення особистого селянського господарства  з передачею у власність                   

(гр.Ониськів О.З.).  (Проект №1300) 

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  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 38/62-18 в цілому. 

 «за»          -  21 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 38/62-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
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будівництва індивідуального гаража з передачею у власність                                      

(гр. Парандій А.В.).(Проект №1301) 

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  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 39/62-18 в цілому. 

 «за»          -  20 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 39/62-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

41. 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. Гречко В.А.).  (Проект №1302) 

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  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 40/62-18 в цілому. 

 «за»          -  20 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 40/62-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

42. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради 

(гр.гр. Савенко О.В., Коваль Р.М., Сірачинська Н.І.).(Проект №1303) 
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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  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 41/62-18 в цілому. 

 «за»          -  21 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 41/62-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

індивідуальних гаражів( гр. Бубенко І.Б).(Проект №1304) 

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  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 42/62-18 в цілому. 

 «за»          -  21 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 42/62-18 в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

44. Про продовження (поновлення) терміну договору  оренди земельної ділянки                      

(гр. Борисов В.М.).(Проект №1309) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 
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земельної та з питань екології  (протокол від  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 43/62-18 в цілому. 

 «за»          -  21 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 43/62-18 в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Стецюк Р.В.).(Проект №1310) 

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  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 44/62-18 в цілому. 

 «за»          -  21 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 44/62-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

46. 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. Крижалка С.С., Матейко Б.В.).(Проект №1311) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 
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земельної та з питань екології  (протокол від  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення.  

ВИСТУПИЛИ: 

Р.В.Дидик – депутат міської ради, про відсутність урочища «Тік», про самозахоплення 

землі,  внести зміни до проекту рішення  та вилучити: 

3.Надати дозвіл громадянину Крижалку Степану Степановичу  на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

с. Вигівка , урочище «Тік», площею 0,4000 га, з передачею у власність. 

 4. Надати дозвіл громадянину Крижалку Степану Степановичу  на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

с. Вигівка , урочище «Тік», площею 0,1100 га, з передачею у власність. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про підтримку пропозиції депутата Р.В.Дидика та 

вказала на незадовільну роботу голови та секретаря комісії земельної та з питань екології  

при підготовці проектів рішень; виступила проти депутатів працівників ДТЕК. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 45/62 - 18 за основу. 

                  «за»            -  21 

                «проти»     -  0 

                «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 45/62-18 прийняти за основу. 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про ігнорування начальником відділу земельної та 

з питань екології запиту щодо інвентаризації землі; про необхідність виїзду комісії на місце 

при розгляду спірних питань.  

В.Л.Рик – депутат міської ради, про необхідність дання роз’яснень щодо зауважень 

депутата Р.В.Дидика. 

                                          Голосували про зміни до проекту рішення № 45/62 -18. 

     «за»             -  19 

   «проти»      -  2 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни та вилучити 

  3. Надати дозвіл громадянину Крижалку Степану Степановичу  на виготовлення 

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

с. Вигівка , урочище «Тік», площею 0,4000 га, з передачею у власність. 

 4. Надати дозвіл громадянину Крижалку Степану Степановичу  на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

с. Вигівка , урочище «Тік», площею 0,1100 га, з передачею у власність. 

Голосували про прийняття рішення № 45/62-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ  прийняти рішення № 45/62 -18  в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, про виступ депутата В.Є.Василика. 

СЛУХАЛИ: 

47. 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. Александрів 

Н.П.).(Проект №1312) 

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  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 46/62-18 в цілому. 

 «за»          -  21 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 46/62-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

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

(Проект №1313) 
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ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, та рекомендаціями до проекту рішення комісії з 

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

14.11.2018 № 12),  земельної та з питань екології (протокол від 29.10.2018 № 17) з питань 

законності та етики (потокол від 16.11.2018 № 36)   про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 47/62-18 в цілому. 

 «за»          -  19 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 47/62-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

49. 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. Марціновський М.М.). (Проект №1318) 

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  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 48/62-18 в цілому. 

 «за»          -  21 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 48/62-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

50. Про затвердження  акту узгодження  зовнішніх меж  земельної ділянки із суміжним 

землекористувачем (гр. Паньків Є.М). (Проект №1322) 

ДОПОВІДАВ:  

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

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 
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земельної та з питань екології  (протокол від  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 49/62-18 в цілому. 

 «за»          -  20 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 49/62-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

51. Про надання попереднього погодження Громадській  організації «Братство 

демократичної української молоді» на продаж земельної ділянки  для будівництва 

ринку по реалізації промислових та продовольчих товарів в м. Бурштин по вул. 

Міцкевича, 49 А. (Проект №1330) 

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  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Л.Рик – депутат міської ради, про надання роз’яснення щодо процедури 

попереднього погодження. 

 І.З.Карвацький – депутат міської ради, про процедуру попереднього погодження та 

наслідки. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про можливість заключення договору оренди 

землі; надходження до міського бюджету від Громадській організації «Братство 

демократичної української молоді»; про величину проплати у 37 тис. грн. за користування 

земельною ділянкою; про можливу проплату у 138 тис.грн.; про відсутність договору на 

оренду земельної ділянки; про діяльність ринку; про необхідність вивчення питання 

оформлення права власності. 

Р.О.Джура – міський голова, про сплату у 38,376 тис.грн в рік. 
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І.О.Дулик – депутат міської ради, про орієнтовну оцінку сплати за землю по 

Державному акту; про звернення до міського голови та відсутність відповіді від фіскальної 

служби щодо проплати за землю; про існування ГО «Братство демократичної української 

молоді»  та ТзОВ «Братство демократичної української молоді»; про сплату за 2016 рік, 2017 

рік. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про надання інформації депутатам від 

фіскальної служби у разі звернення. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про відмову у задоволенні проекту оскільки на 

території знаходиться об’єкт комунальної власності; запропонував юридичному відділу 

звернутися до фіскальної служби та прокуратури. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про належність землі територіальній громаді; про 

необхідність подання запиту до фіскальної служби щодо сплати за оренду землі. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 1330 в цілому. 

 «за»          -   9 

 «проти»    -  11 

 «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. 

СЛУХАЛИ: 

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

СЛУХАЛИ: 

53. Депутатські запити. (Не було).  

СЛУХАЛИ: 

54. Різне.(Не було). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура 


