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     Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

шістдесят четвертої позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

Від  20 грудня  2018 року м. Бурштин 

Початок: 09:00 

Закінчення: 09:40 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       19 депутатів  міської ради (список додається). 

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

Відсутні на сесії: 7 депутатів міської ради (І.Я.Дашевич, Л.Р.Івасюк, А.С.Крижалка, 

І.М.Мазур, Л.І.Петровська, М.Г.Тимошик, І.Р.Харів). 

СЛУХАЛИ: Про зміни в склад лічильної комісії на 64 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

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

лічильної комісії: 

1.М.В.Шкарпович – депутат міської ради. 

Голосували про зміни в  склад лічильної комісії на 64 сесію. 

     «за»            -  19 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести в склад лічильної комісії на 64 сесію депутата міської ради 

М.В.Шкарповича. 

СЛУХАЛИ:  

           Про порядок денний шістдесят четвертої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

четвертої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про затвердження Програми фінансового забезпечення відділу державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних 
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осіб – підприємців та громадських формувань виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради на 2019 рік . (Проект № 1385) 

           Доповідач: Р.С.Іванюк – начальник відділу державної реєстрації 

2. Про прогноз бюджету міста Бурштина на 2020-2021 роки. (Проект № 1386) 

            Доповідач: О.І. Петровська – начальник фінансового відділу 

3. Про безоплатну передачу причепів тракторних на баланс КП «Житловик».(Проект 

№ 1387) 

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

та   обліку комунального майна 

4. Про надання КП «Житловик» дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний 

рахунок. ( Проект № 1388) 

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

обліку комунального майна 

5. Різне. 

Голосували про порядок денний 64 сесії в цілому. 

  «за»            -  19 

      «проти»      -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  

     Затвердити порядок денний шістдесят четвертої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 

1. Про затвердження Програми фінансового забезпечення відділу державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань виконавчого комітету Бурштинської міської 

ради на 2019 рік . (Проект № 1385) 

            Доповідач: Р.С.Іванюк – начальник відділу державної реєстрації 

2. Про прогноз бюджету міста Бурштина на 2020-2021 роки. (Проект № 1386) 

            Доповідач: О.І. Петровська – начальник фінансового відділу 

3. Про безоплатну передачу причепів тракторних на баланс КП «Житловик».(Проект 

№ 1387) 

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

та   обліку комунального майна 
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4. Про надання КП «Житловик» дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний 

рахунок. (Проект № 1388) 

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

обліку комунального майна 

5. Різне. 

СЛУХАЛИ: 

1. Про затвердження Програми фінансового забезпечення відділу державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань виконавчого комітету Бурштинської міської 

ради на 2019 рік. (Проект № 1385)   

      

ДОПОВІДАВ:  

        Р.С.Іванюк – начальник відділу державної реєстрації, який ознайомив з роботою 

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

розвитку (протокол від 12.12.2018 № 26) про підтримку проекту рішення, з питань 

законності та етики (протокол від 13.12.2018 № 37) про підтримку проекту рішення. 

      Голосували про прийняття рішення № 01/64-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 01/64-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

2. Про прогноз бюджету міста Бурштина на 2020-2021 роки. (Проект № 1386)             

ДОПОВІДАВ:  

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

рішення; рекомендаціями комісій з питань бюджету та економічного розвитку (протокол 

від 12.12.2018 № 26) про підтримку проекту рішення; з питань законності та етики 

(протокол від 13.12.2018 № 37) про підтримку проекту рішення; з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарства (протокол від  11.12.2018 № 13) про 

підтримку проекту рішення; земельної та з питань екології (протокол від 13.12.2018                     

№ 19) про підтримку проекту рішення. 



 4 

      Голосували про прийняття рішення № 02/64-18 в цілому. 

                                                         «за»         -  19 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»  -   0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 02/64 -18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

3. Про безоплатну передачу причепів тракторних на баланс КП «Житловик».(Проект 

№1387) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

питань бюджету та економічного розвитку (протокол від 12.12.2018 № 26) про підтримку 

проекту рішення; з питань законності та етики (протокол від 13.12.2018 № 37) про 

підтримку проекту рішення; з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства (протокол від  11.12.2018 № 13) про підтримку проекту 

рішення; земельної та з питань екології (протокол від  13.12.2018 № 19) про підтримку 

проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 03/64-18 в цілому. 
   «за»          -  20 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 03/64-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

4. Про надання КП «Житловик» дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний 

рахунок. (Проект № 1388) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

питань бюджету та економічного розвитку (протокол від 12.12.2018 № 26) про підтримку 

проекту рішення; з питань законності та етики (протокол від 13.12.2018 № 37) про 
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підтримку проекту рішення; з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства (протокол від  11.12.2018 № 13) про підтримку проекту 

рішення; земельної та з питань екології (протокол від  13.12.2018 № 19) про підтримку 

проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 04/64-18 в цілому. 

  «за»          -  19 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 04/64-18 в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

5. Різне. (Не було) 

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура  


