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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

першого пленарного засідання 

 шістдесят восьмої сесії міської ради сьомого скликання 

Від 22 лютого  2019 року м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 16:40 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–        24 депутати міської ради (список додається); 

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

Відсутні на сесії: 2 депутати міської ради (Р.Я.Бардашевський, А.С.Крижалка). 

СЛУХАЛИ:  

           Про порядок денний шістдесят восьмої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 

ДОПОВІДАВ: 

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

восьмої сесії Бурштинської міської ради сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до  бюджету міста на 2019 рік. (Проект №1457) 

Доповідач: О.І. Петровська – начальник фінансового відділу 

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

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 №03/20-16.  (Проект №1423) 

3. Про затвердження складу Комітету з управління впровадження Стратегії Сталого 

Розвитку міста Бурштин до 2030 року. (Проект №1500) 

4. Інформація про роботу Комітету з управління впровадження Стратегічного плану 

соціального партнерства ДТЕК з містом Бурштин за період 2016 - 2018 роки.                    

(Проект №1501) 

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

с.Вигівка на 2019 рік. (Проект №1482) 

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

бюджету за 4 квартал 2018 року (Проект №1483) 

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



2 

 

7. Про роботу комісії з питань бюджету та економічного розвитку за 2018 рік. (Проект 

№1425) 

Доповідач: В.Л.Рик – голова комісії з питань бюджету та економічного   

розвитку 

8. Про роботу комісії з питань гуманітарної політики за 2018 рік. (Проект №1426) 

Доповідач: І.М.Мазур – голова комісії з питань гуманітарної політики 

9. Про роботу комісії земельної та з питань екології за 2018 рік. (Проект №1427) 

Доповідач: І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології 

10. Про роботу комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства за 2018 рік. (Проект №1428) 

Доповідач: Т.Д.Попик – голова комісії з питань будівництва, архітектури та 

житлово – комунального господарства 

11. Про роботу комісії з питань законності та етики за 2018 рік. (Проект №1429) 

Доповідач: Л.І.Горват – голова комісії з питань законності та етики 

12. Про виконання плану  роботи  Бурштинської  міської ради за 2018 рік. (Проект №1431) 

Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

13. Про затвердження  граничної чисельності закладів культури м. Бурштин та                           

с. Вигівка. (Проект №1504) 

Доповідач: Т.М.Зорій – начальник відділу культури, туризму та зовнішніх 

зв’язків  

14. Про внесення змін та введення в штат  структури відділу соціального захисту 

населення Бурштинської міської ради посади головного спеціаліста.(Проект №1453) 

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

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

затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її 

виконавчих органів».(Проект №1463) 

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

16. Про затвердження Положення про веб-сайт Бурштинської міської ради. (Проект 

№1492) 

Доповідач: Л.І. Янків – начальник  організаційного відділу  

17. Про затвердження Протоколу № 1 від 16.01.2019 засідання конкурсної комісії щодо 

проведення конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходівна 

території міста Бурштин і села Вигівка.(Проект №1498) 
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Доповідач: І.І.Бандура – завідувач сектору житлово-комунального  

господарства  та   обліку комунального майна 

18. Про фінансово-господарську діяльність КП «Капітальне будівництво Бурштинської 

міської ради» за 2018 рік. (Проект №1486) 

Доповідач: І.М.Туз – директор КП «Капітальне будівництво Бурштинської 

міської ради» 

19. Про виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка за 2018 рік. (Проект №1499) 

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

20. Про виконання  Програми залучення інвестицій в економіку м. Бурштина на 2018-2020 

роки за 2018 рік.(Проект №1467) 

Доповідач: Я.С.Штогрин – головний спеціаліст з міжнародної співпраці та 

інвестиційної діяльності 

21. Звіт про виконання міської цільової «Програми соціального захисту і підтримки дітей-

сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, захисту їх  житлових прав,    

попередження   дитячої бездоглядності  та   безпритульності   на  2016-2020 роки» у 

2018  році. (Проект №1430) 

Доповідач: С.О.Козар – начальник служби у справах дітей 

22. Про виконання міської цільової  соціальної програми «Молодь Бурштина» на 2017 – 

2020 роки за  2018 рік.(Проект №1433) 

23. Про виконання міської цільової соціальної програми «Розвитку фізичної культури і 

спорту в м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки» за 2018 рік.(Проект №1447) 

24. Про виконання міської цільової соціальної програми «Оздоровлення і відпочинку 

дітей та учнівської молодів м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки» за 2018 

рік.(Проект №1448) 

25. Про виконання програми фінансової підтримки громадської організації «Бурштинська 

міська федерація футболу» за 2018 рік.(Проект №1454) 

26. Про виконання програми розвитку та фінансової підтримки громадської організації 

фізкультурно-спортивного спрямування НФК «Бурштин» за 2018 рік.(Проект №1455) 

Доповідач: М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту 

27. Про виконання заходів «Програми соціального захисту населення міста Бурштин та 

села Вигівка на 2018-2020 роки» у 2018 році. (Проект №1449) 

28. Про виконання заходів «Міської цільової програми підтримки громадських організацій  

на 2018-2020 роки» у 2018 році. (Проект №1450) 
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29. Про виконання заходів «Програми соціальної підтримки сімей загиблих і 

постраждалих під час масових  акцій громадського протесту в період з 21 листопада 

2013 року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних  

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

добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали 

безпосередню участь в Антитерористичній операції в районах її проведення на 2018-

2020 роки» у 2018 році. (Проект №1451) 

Доповідач: Г.І.Магомета – головний бухгалтер бухгалтерської служби 

відділу соціального захисту населення 

30. Про виконання  Програми фінансового забезпечення правової роботи Бурштинської 

міської ради  Івано – Франківської області на 2018 рік в особі юридичного відділу. 

(Проект №1456) 

Доповідач: В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

31. Звіт про виконання Програми розвитку туризму м. Бурштин за 2018 рік.(Проект 

№1458) 

32. Звіт про виконання Програми фінансової підтримки культурно-просвітницького 

товариства «Дзвін» м. Бурштин за 2018 рік. (Проект №1459) 

33. Звіт про виконання Програми розвитку галузі культури м. Бурштин та с. Вигівка за 

2018 рік.(Проект №1460) 

34. Звіт про виконання  Програми духовного розвитку м. Бурштин та с. Вигівка за 2018 

рік. (Проект №1461) 

Доповідач: Г.О.Пендерецька – головний спеціаліст відділу культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

35. Про звіт про виконання Програми розвитку освіти міста Бурштина та села Вигівки на 

2018 рік. (Проект №1462) 

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

36. Про виконання програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками та 

грошовими винагородами до Грамот Бурштинської міської ради та виконавчого 

комітету на 2017 – 2019 роки.(Проект №1464) 

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

37. Про виконання «Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації 

території  м. Бурштин  та с. Вигівка на 2018-2020 роки» за 2018 рік. (Проект №1484) 
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38. Про виконання «Програми містобудівного кадастру та створення служби 

містобудівного кадастру на території Бурштинської міської ради на 2015-2019 роки» за 

2018рік.(Проект №1485) 

Доповідач: Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування та архітектури 

39. Інформація про стан виконання  Програми фінансового забезпечення на виготовлення 

проектно-кошторисної документації, технічних завдань для виконання загально-

будівельних робіт в м. Бурштин та с. Вигівка за 2018 рік.(Проект №1487) 

40. Інформація про стан виконання Програми «Фінансова підтримка КП «Капітальне 

будівництво Бурштинської міської ради» в 2018 році. (Проект №1488) 

Доповідач: І.М.Туз – директор КП «Капітальне будівництво Бурштинської 

міської ради» 

41. Про виконання «Комплексної програми профілактики злочинності на 2016-2018 

роки».(Проект №1489) 

42. Про виконання програми «Безпечне місто 2017-2019 роки» за 2018 рік. (Проект 

№1490) 

43. Про виконання Програми фінансування мобілізаційних заходів населення та заходів з 

територіальної оборони за 2018 рік (Проект №1491) 

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

правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи 

44. Про виконання Міської програми «Відкрите місто - влада для людей» за 2017-2018 

роки.  (Проект №1493) 

Доповідач: Л.І. Янків – начальник  організаційного відділу  

45. Про виконання «Програми фінансового забезпечення апарату управління 

Бурштинської міської ради на 2018 рік».(Проект №1494) 

46. Про виконання «Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті 

Бурштин на 2018-2020 роки».(Проект №1495) 

47. Про доповнення заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у 

місті Бурштин на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням ради № 14/44-18 від 

26.01.2018.(Проект №1502) 

Доповідач: І.Я.Рибчук – головний спеціаліст відділу економіки та    

промисловості 

48. Про виконання Програми про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин на 2018 рік. (Проект 

№1496) 
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49. Про виконання Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках м. Бурштин на 2018 рік. (Проект №1497) 

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

господарства  та   обліку комунального майна 

50. Про виконання заходів «Програми функціонування Центру надання адміністративних 

послуг м.Бурштина на 2018 рік». (Проект №1434) 

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

51. Про виконання у 2018 році «Цільової програми у галузі розвитку земельних відносин 

на території Бурштинської міської ради на 2017-2020 роки». (Проект №1466) 

52. Про виконання Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  у 2018 році. 

(Проект №1432) 

53. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2019 

рік».(Проект №1465) 

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

на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. Шухевича б/н). (Проект №1435) 

55. 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.гр. Барило М.М., Лень Є.І., Іваницький В.Л., Пісоцький Г.А., Сідельник З.З.). 

(Проект №1436) 

56. Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок,  право оренди яких підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних 

торгах).(Проект №1437) 

57. Про внесення змін в список черговості щодо виділення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) (гр. гр. Левицький І.С., Левицький С.І.). (Проект №1438) 

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

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

будівництва індивідуальних гаражів з передачею у власність (гр.гр. Королевич А.В., 

Котовський М.М., Кварцяник І.В., Задерецька С.В.).(Проект №1439) 

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
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ведення особистого селянського господарства  з передачею у власність                           

(гр.Івасина А.С.). (Проект №1440) 

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

ділянки для ведення особистого селянського господарств з передачею у власність 

(гр.гр.Зорій З.М., Пунько Н.М.). (Проект №1441) 

61. 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. Зорій З.М.). (Проект №1442) 

62. Про надання попереднього погодження приватному підприємцю Рудницькому Івану 

Даниловичу, на продаж земельної ділянки для  будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Бурштин по вул.Коновальця, 11а. (Проект №1443) 

63. 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.Бобовська Н.М.). (Проект №1444) 

64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів з передачею  у приватну власність                

(гр.гр.Химка П.М., Тарасюк Ю.В.). (Проект №1445) 

65. 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. Рега С.І.).                  

(Проект №1446) 

66. 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.Бабій С.В.). (Проект №1468)  

67. Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок,  право оренди яких підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних 

торгах). (Проект №1469) 

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

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність                             

(гр. Левицький Р.Я.). (Проект №1470) 
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69. Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Цесляк І.І.). (Проект №1471)  

70. Про продовження (поновлення) термінів договору  оренди земельних ділянок                     

(гр. Оршуляк Я.В.). (Проект №1472) 

71. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність                                         

(гр. Дулик Н.І.). (Проект №1474) 

72. Про  зменшення коефіцієнту ставки орендної плати за орендовану земельну ділянку 

для розширення торгового магазину з прибудовою від нормативно-грошової оцінки 

земельної ділянки ( гр. Дулик О.Б.). (Проект №1475) 

73. 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. Крижалка Л. А.). (Проект №1476) 

74. Про розірвання договору оренди земельної  ділянки, наданої в оренду громадянину   

Тузу В.М. (Проект №1477) 

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

(гр. Тилька Б.В.). (Проект №1478) 

76. Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка пропонуються для продажу 

на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул.С.Бандери б/н). (Проект №1479) 

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

на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди по вул. Калуська б/н. (Проект №1480) 

78. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  для обслуговування виробничих приміщень м.Бурштин по вул.Коновальця б/н 

з послідуючим заключенням договорів оренди. (Проект №1481) 

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

79. Звернення до суду про вилучення земельної ділянки.(Проект №1452) 

Доповідач: І.О.Дулик  – депутат міської ради 

80. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

вул. Герцена, 15-А ( ПрАТ «СТМ»). (Проект №1121) 

81. Про надання попереднього погодження Громадській організації «Братство 

демократичної української молоді» на продаж земельної ділянки для будівництва 
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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 

82. Відповіді на депутатські запити. 

83. Депутатські запити 

84. Різне. 

Голосували про прийняття проекту порядку  денного 68 сесії за основу. 

   «за»             -   22 

«проти»      -   0 

      «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект  порядку  денного 68 сесії прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

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

– зняти з розгляду пункт 3  «Про затвердження складу Комітету з управління 

впровадження Стратегії Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030 року» (проект №1500) 

згідно службової записки начальника відділу економіки і промисловості (вхідний  від 

21.02.2019 № 523/02-29);  

– зняти з розгляду пункт 54  «Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, 

яка пропонується для продажу на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул. 

Шухевича б/н)» (проект №1435) згідно службової записки начальника земельно – 

екологічного відділу (вхідний  від 21.02.2019 № 522/02-29). 

 І.О.Дулик - депутат міської ради, розглянути проект № 1452 «Звернення до суду про 

вилучення земельної ділянки» пунктом 54. 

 І.З.Карвацький - депутат міської ради, розглянути проекти №1474 «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність (гр. Дулик Н.І.)», №1475 «Про  

зменшення коефіцієнту ставки орендної плати за орендовану земельну ділянку для 

розширення торгового магазину з прибудовою від нормативно-грошової оцінки земельної 

ділянки (гр. Дулик О.Б.)», № 1452 «Звернення до суду про вилучення земельної ділянки» 

пунктами 51,52,53 відповідно. 

Голосували про внесення змін до порядку денного 68 сесії 

за пропозицією Р.О.Джури. 

                                                                 «за»            -  23 
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   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до порядку денного 68 сесії. 

– зняти з розгляду проект №1500 «Про затвердження складу Комітету з управління 

впровадження Стратегії Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030 року»;  

– зняти з розгляду проект №1435 «Про надання дозволу на обстеження земельної 

ділянки, яка пропонується для продажу на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди 

(вул. Шухевича б/н)». 

Голосували про внесення змін до порядку денного 68 сесії 

за пропозицією І.О.Дулика. 

   «за»             -  17 

                                                          «проти»      -  2 

«утрим.»     -  4 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до порядку денного 68 сесії. 

– пункт 54  «Звернення до суду про вилучення земельної ділянки» (проект № 1452). 

 

Голосували про внесення змін до порядку денного 68 сесії 

за пропозицією І.З.Карвацького. 

  «за»            -  11 

                                                         «проти»      -  3 

«утрим.»     -  9 

(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 порядок денний 68  сесії в цілому. 

  «за»            -  23 

      «проти»      -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ:  

     Затвердити порядок денний шістдесят восьмої сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до  бюджету міста на 2019 рік. (Проект №1457) 

Доповідач: О.І. Петровська – начальник фінансового відділу 

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

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 №03/20-16.  (Проект №1423) 

3. Інформація про роботу Комітету з управління впровадження Стратегічного плану 

соціального партнерства ДТЕК з містом Бурштин за період 2016 - 2018 роки.                    

(Проект №1501) 

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

с.Вигівка на 2019 рік. (Проект №1482) 

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

бюджету за 4 квартал 2018 року (Проект №1483) 

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

6. Про роботу комісії з питань бюджету та економічного розвитку за 2018 рік. (Проект 

№1425) 

Доповідач: В.Л.Рик – голова комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку 

7. Про роботу комісії з питань гуманітарної політики за 2018 рік. (Проект №1426) 

Доповідач: І.М.Мазур – голова комісії з питань гуманітарної політики 

8. Про роботу комісії земельної та з питань екології за 2018 рік. (Проект №1427) 

Доповідач: І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології 

9. Про роботу комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства за 2018 рік. (Проект №1428) 

Доповідач: Т.Д.Попик – голова комісії з питань будівництва, архітектури та 

житлово – комунального господарства 

10. Про роботу комісії з питань законності та етики за 2018 рік. (Проект №1429) 

Доповідач: Л.І.Горват – голова комісії з питань законності та етики 

11. Про виконання плану  роботи  Бурштинської  міської ради за 2018 рік. (Проект №1431) 

Доповідач: Б.Б.Рибчук – секретар міської ради 

12. Про затвердження  граничної чисельності закладів культури м. Бурштин та                           

с. Вигівка. (Проект №1504) 
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Доповідач: Т.М.Зорій – начальник відділу культури, туризму та зовнішніх 

зв’язків  

13. Про внесення змін та введення в штат  структури відділу соціального захисту 

населення Бурштинської міської ради посади головного спеціаліста.(Проект №1453) 

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

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

затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її 

виконавчих органів».(Проект №1463) 

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

15. Про затвердження Положення про веб-сайт Бурштинської міської ради. (Проект 

№1492) 

Доповідач: Л.І. Янків – начальник  організаційного відділу  

16. Про затвердження Протоколу № 1 від 16.01.2019 засідання конкурсної комісії щодо 

проведення конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходівна 

території міста Бурштин і села Вигівка.(Проект №1498) 

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

господарства  та   обліку комунального майна 

17. Про фінансово-господарську діяльність КП «Капітальне будівництво Бурштинської 

міської ради» за 2018 рік. (Проект №1486) 

Доповідач: І.М.Туз – директор КП «Капітальне будівництво Бурштинської 

міської ради» 

18. Про виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка за 2018 рік. (Проект №1499) 

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

19. Про виконання  Програми залучення інвестицій в економіку м. Бурштина на 2018-2020 

роки за 2018 рік.(Проект №1467) 

Доповідач: Я.С.Штогрин – головний спеціаліст з міжнародної співпраці та 

інвестиційної діяльності 

20. Звіт про виконання міської цільової «Програми соціального захисту і підтримки дітей-

сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, захисту їх  житлових прав,    

попередження   дитячої бездоглядності  та   безпритульності   на  2016-2020 роки» у 

2018  році. (Проект №1430) 

Доповідач: С.О.Козар – начальник служби у справах дітей 
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21. Про виконання міської цільової  соціальної програми «Молодь Бурштина» на 2017 – 

2020 роки за  2018 рік.(Проект №1433) 

22. Про виконання міської цільової соціальної програми «Розвитку фізичної культури і 

спорту в м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки» за 2018 рік.(Проект №1447) 

23. Про виконання міської цільової соціальної програми «Оздоровлення і відпочинку 

дітей та учнівської молодів м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки» за 2018 рік. 

(Проект №1448) 

24. Про виконання програми фінансової підтримки громадської організації «Бурштинська 

міська федерація футболу» за 2018 рік. (Проект №1454) 

25. Про виконання програми розвитку та фінансової підтримки громадської організації 

фізкультурно-спортивного спрямування НФК «Бурштин» за 2018 рік. (Проект №1455) 

Доповідач: М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту 

26. Про виконання заходів «Програми соціального захисту населення міста Бурштин та 

села Вигівка на 2018-2020 роки» у 2018 році. (Проект №1449) 

27. Про виконання заходів «Міської цільової програми підтримки громадських організацій  

на 2018-2020 роки» у 2018 році. (Проект №1450) 

28. Про виконання заходів «Програми соціальної підтримки сімей загиблих і 

постраждалих під час масових  акцій громадського протесту в період з 21 листопада 

2013 року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних  

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

добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали 

безпосередню участь в Антитерористичній операції в районах її проведення на 2018-

2020 роки» у 2018 році. (Проект №1451) 

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

29. Про виконання  Програми фінансового забезпечення правової роботи Бурштинської 

міської ради  Івано – Франківської області на 2018 рік в особі юридичного відділу. 

(Проект №1456) 

Доповідач: В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу 

30. Звіт про виконання Програми розвитку туризму м. Бурштин за 2018 рік. (Проект 

№1458) 

31. Звіт про виконання Програми фінансової підтримки культурно-просвітницького 

товариства «Дзвін» м. Бурштин за 2018 рік. (Проект №1459) 
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32. Звіт про виконання Програми розвитку галузі культури м. Бурштин та с. Вигівка за 

2018 рік. (Проект №1460) 

33. Звіт про виконання  Програми духовного розвитку м. Бурштин та с. Вигівка за 2018 

рік. (Проект №1461) 

Доповідач: Г.О.Пендерецька – головний спеціаліст відділу культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків 

34. Про звіт про виконання Програми розвитку освіти міста Бурштина та села Вигівки на 

2018 рік. (Проект №1462) 

Доповідач: Н.Ю.Кицела – заступник міського голови 

35. Про виконання програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками та 

грошовими винагородами до Грамот Бурштинської міської ради та виконавчого 

комітету на 2017 – 2019 роки.(Проект №1464) 

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

36. Про виконання «Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації 

території  м. Бурштин  та с. Вигівка на 2018-2020 роки» за 2018 рік. (Проект №1484) 

37. Про виконання «Програми містобудівного кадастру та створення служби 

містобудівного кадастру на території Бурштинської міської ради на 2015-2019 роки» за 

2018рік. (Проект №1485) 

Доповідач: Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування та архітектури 

38. Інформація про стан виконання  Програми фінансового забезпечення на виготовлення 

проектно-кошторисної документації, технічних завдань для виконання загально-

будівельних робіт в м. Бурштин та с. Вигівка за 2018 рік.(Проект №1487) 

39. Інформація про стан виконання Програми «Фінансова підтримка КП «Капітальне 

будівництво Бурштинської міської ради» в 2018 році. (Проект №1488) 

Доповідач: І.М.Туз – директор КП «Капітальне будівництво Бурштинської 

міської ради» 

40. Про виконання «Комплексної програми профілактики злочинності на 2016-2018 роки». 

(Проект №1489) 

41. Про виконання програми «Безпечне місто 2017-2019 роки» за 2018 рік. (Проект 

№1490) 

42. Про виконання Програми фінансування мобілізаційних заходів населення та заходів з 

територіальної оборони за 2018 рік (Проект №1491) 

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

правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи 
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43. Про виконання Міської програми «Відкрите місто - влада для людей» за 2017-2018 

роки.  (Проект №1493) 

Доповідач: Л.І.Янків – начальник  організаційного відділу  

44. Про виконання «Програми фінансового забезпечення апарату управління 

Бурштинської міської ради на 2018 рік».(Проект №1494) 

45. Про виконання «Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті 

Бурштин на 2018-2020 роки».(Проект №1495) 

46. Про доповнення заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у 

місті Бурштин на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням ради № 14/44-18 від 

26.01.2018. (Проект №1502) 

Доповідач: І.Я.Рибчук – головний спеціаліст відділу економіки та    

промисловості 

47. Про виконання Програми про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин на 2018 рік. (Проект 

№1496) 

48. Про виконання Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках м. Бурштин на 2018 рік. (Проект №1497) 

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

господарства  та   обліку комунального майна 

49. Про виконання заходів «Програми функціонування Центру надання адміністративних 

послуг м.Бурштина на 2018 рік». (Проект №1434) 

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

50. Про виконання у 2018 році «Цільової програми у галузі розвитку земельних відносин 

на території Бурштинської міської ради на 2017-2020 роки». (Проект №1466) 

51. Про виконання Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  у 2018 році. 

(Проект №1432) 

52. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2019 

рік».(Проект №1465) 

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

53. Звернення до суду про вилучення земельної ділянки.(Проект №1452) 

Доповідач: І.О.Дулик  – депутат міської ради 
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54. 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.гр. Барило М.М., Лень Є.І., Іваницький В.Л., Пісоцький Г.А., Сідельник З.З.). 

(Проект №1436) 

55. Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок,  право оренди яких підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних 

торгах).(Проект №1437) 

56. Про внесення змін в список черговості щодо виділення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) (гр. гр. Левицький І.С., Левицький С.І.). (Проект №1438) 

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

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

будівництва індивідуальних гаражів з передачею у власність (гр.гр. Королевич А.В., 

Котовський М.М., Кварцяник І.В., Задерецька С.В.).(Проект №1439) 

58. 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.Івасина А.С.).(Проект №1440) 

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

ділянки для ведення особистого селянського господарств з передачею у власність 

(гр.гр.Зорій З.М., Пунько Н.М.). (Проект №1441) 

60. 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. Зорій З.М.).(Проект №1442) 

61. Про надання попереднього погодження приватному підприємцю Рудницькому Івану 

Даниловичу, на продаж земельної ділянки для  будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Бурштин по вул.Коновальця, 11а.(Проект №1443) 

62. 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.Бобовська Н.М.). (Проект №1444) 
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63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів з передачею  у приватну власність                

(гр.гр.Химка П.М.,Тарасюк Ю.В.). (Проект №1445) 

64. 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. Рега С.І.).                  

(Проект №1446) 

65. 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.Бабій С.В.).(Проект №1468)  

66. Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок,  право оренди яких підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних 

торгах).(Проект №1469) 

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

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність                                 

(гр. Левицький Р.Я.). (Проект №1470) 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка)(гр. Цесляк І.І.). (Проект №1471)  

69. Про продовження (поновлення) термінів договору  оренди земельних ділянок                     

(гр. Оршуляк Я.В.).(Проект №1472) 

70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність                               

(гр. Дулик Н.І.).(Проект №1474) 

71. Про  зменшення коефіцієнту ставки орендної плати за орендовану земельну ділянку 

для розширення торгового магазину з прибудовою від нормативно-грошової оцінки 

земельної ділянки (гр. Дулик О.Б.).(Проект №1475) 

72. 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. Крижалка Л. А.). (Проект №1476) 

73. Про розірвання договору оренди земельної  ділянки, наданої в оренду громадянину 

Тузу В.М. (Проект №1477) 
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74. Про продовження (поновлення) терміну договору  оренди земельної ділянки                       

(гр. Тилька Б.В.). (Проект №1478) 

75. Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка пропонуються для продажу 

на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул.С.Бандери б/н). (Проект №1479) 

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

на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди по вул. Калуська б/н. (Проект №1480) 

77. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  для обслуговування виробничих приміщень м.Бурштин по вул.Коновальця б/н 

з послідуючим заключенням договорів оренди. (Проект №1481) 

78. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

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

вул. Герцена, 15-А (ПрАТ «СТМ»). (Проект №1121) 

79. 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 

80. Відповіді на депутатські запити. 

81. Депутатські запити 

82. Різне. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив  з повідомленням про створення 

депутатської групи «Громадянська позиція, сила людей» в складі: 

 Рик В.В. 

Василик В.Є. – голова депутатської групи 

Попик Т.Д. 

Шкарпович М.В. 

Федорняк А.І. 

СЛУХАЛИ: 

1. Про внесення змін до  бюджету міста на 2019 рік. (Проект №1457) 

 

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

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

(Протокол  від 03.02.2019 №2, потокол від 07.02.2019 № 3): 

1.Внести зміни  в  рішення міської ради від 24 січня 2018 №09/66-19  «Про внесення змін до 

бюджету міста Бурштин на 2019 рік», а саме: пункт 5 викласти в наступній редакції: 

«Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який склався станом на 

01.01.2019 року в сумі 1665000,0 грн. направити: 

5.1.Відділу освіти  на науки  за КПКВМБ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 

+1645000,0 грн. (в тому числі «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 6 “Пролісок”, м. 

Бурштин, вул. Коновальця, буд. 3» -1465000,0 грн., для покращення матеріально-технічної 

бази ДНЗ-24000,0 грн., ЗНЗ-156000,0 грн.) 

5.2.Міській раді  за КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»  для 

покращення матеріально-технічної бази відділу у справах молоді та спорту 20000,0 грн. 

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

1665000,0 грн. 

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

КПКВКМБ 

Назва розпорядників 

коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальний фонд 

сума,грн. 

  
Відділ освіти і науки 

 

 

0611161 

Забезпечення 

діяльності інших 

закладів у сфері освіти 

-4300,0 

 

0610160 

 

Керівництво і 

управління у 

відповідній сфері у 

містах (місті Києві), 

селищах, селах, 

об`єднаних 

територіальних 

громадах 

+2800,0 
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0611150 

Методичн 

езабезпечення 

діяльності навчальних 

закладів 

+1500,0 

 

3.1.Залишок коштів спеціального фонду, що склався на 01.01.2019 року в сумі 1700000,0 

грн, а саме: 

1.1.Екологічні кошти 203528,13 грн. 

1.2.Інша субвенція, що надійшли з Бовшівського сільського бюджету у 2017 році -

246261,49 грн. 

1.3.Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів, що надійшли 

з Бовшівського сільського бюджету у 2018 році-1250210,38 грн. 

Спрямувати на фінансування Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2019 рік» 

Бурштинській міській раді  за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів» і рекомендує прийняти його на черговій сесії.  

Запропонувала внести наступні зміни: 

4.Зменшити призначення по міській раді  в сумі 700000,0 грн. 

За КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» (капітальний ремонт доріг) -

500000,0 грн. 

За КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» (Програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей , 

позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав , попередження дитячої 

бездоглядності  та безпритульності на 2016-2020рр.) - 100000,0 грн. 

За  КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту» (Міська цільова соціальна програма розвитку фізичної 

культури і спорту м.Бурштин та с.Вигівка на 2018-2021рр.) - 100000,0 грн. 

Збільшити призначення по КО «Бурштинська центральна міська лікарня» на оплату праці з 

нарахуваннями: 

За КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 

в сумі +700000,0 грн. 

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

600000,0 грн. 

5.Відповідно до звернення розпорядників коштів збільшити передачу з загального фонду до 

бюджету розвитку  по міській раді в сумі  458000,0 грн., а саме: 
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 за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по Програмі 

фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області на 2019-2020 роки + 49000,0 грн. 

за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по Програмі 

соціально-економічного та культурного  розвитку територій м.Бурштин та с.Вигівка на 

2019 рік (розробка робочих проектів -20000,0 грн, Нове будівництво теплової мережі до 

громадської будівлі по вул.С.Стрільців,15 в м.Бурштин Івано-Франківської області-

190000,0 грн.) +210000,0 грн. 

за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» (Капітальний ремонт дорожнього 

покриття в районі провулку вулиць Петлюри-Грушевського у м.Бурштин)+199000,0 грн. 

 6.Погодити виділення коштів з фонду Бурштинської міської ради на виконання 

депутатських повноважень (кошти міського голови) : 

- на проведення заміни вікон та дверей у приміщенні вестибюля Бурштинської ЗОШ І-ІІІ 

ст.№3 в сумі 36322,0 грн. 

- на матеріальну допомогу Кицьці Вірі Юріївні для лікування сина Кицьки Юрія 

Васильовича  в сумі 5000 грн. 

      Голосували про прийняття проекту рішення № 01/68 -19 за основу. 

  «за»            -  22 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 01/68-19 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 01/68 -19 запропоновані 

комісією з питань бюджету та економічного розвитку. 

  «за»             -  21 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

1.Внести зміни  в  рішення міської ради від 24 січня 2018 №09/66-19  «Про внесення змін до 

бюджету міста Бурштин на 2019 рік», а саме: пункт 5 викласти в наступній редакції: 
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«Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який склався станом на 

01.01.2019 року в сумі 1665000,0 грн. направити: 

5.1.Відділу освіти  на науки  за КПКВМБ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 

+1645000,0 грн. (в тому числі «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 6 “Пролісок”, м. 

Бурштин, вул. Коновальця, буд. 3» -1465000,0 грн., для покращення матеріально-технічної 

бази ДНЗ-24000,0 грн.,ЗНЗ-156000,0 грн.) 

5.2.Міській раді  за КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»  для 

покращення матеріально-технічної бази відділу у справах молоді та спорту 20000,0 грн. 

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 1665000,0 

грн. 

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

КПКВКМБ 

Назва розпорядників 

коштів, коду 

класифікації 

Загальний 

фонд 

сума, грн. 

Спеціальний 

фонд сума, 

грн. 

  
Відділ освіти і науки 

 

 

0611161 

Забезпечення 

діяльності інших 

закладів у сфері 

освіти 

-4300,0 

 

0610160 

 

Керівництво і 

управління у 

відповідній сфері у 

містах (місті Києві), 

селищах, селах, 

об`єднаних 

територіальних 

громадах 

+2800,0 

 

0611150 

Методичне 

забезпечення 

діяльності навчальних 

закладів 

+1500,0 

 

3.1.Залишок коштів спеціального фонду, що склався на 1.01.2019 року в сумі 1700000,0 

грн., а саме: 

1.1.Екологічні кошти 203528,13 грн. 



23 

 

1.2.Інша субвенція, що надійшли з Бовшівського сільського бюджету у 2017 році -

246261,49 грн. 

1.3.Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів, що надійшли 

з Бовшівського сільського бюджету у 2018 році-1250210,38 грн. 

Спрямувати на фінансування Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2019 рік» 

Бурштинській міській раді  за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів» і рекомендує прийняти його на черговій сесії. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 01/68 -19. 

  «за»             -  21 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

4.Зменшити призначення по міській раді  в сумі 700000,0 грн. 

За КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» (капітальний ремонт доріг) -

500000,0 грн. 

За КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» (Програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності  

та безпритульності на 2016-2020рр.) - 100000,0 грн. 

За  КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту» (Міська цільова соціальна програма розвитку фізичної 

культури і спорту м.Бурштин та с.Вигівка на 2018-2021рр.) - 100000,0 грн. 

Збільшити призначення по КО «Бурштинська центральна міська лікарня» на оплату 

праці з нарахуваннями: 

За КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 

в сумі +700000,0 грн. 

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

600000,0 грн.  

5.Відповідно до звернення розпорядників коштів збільшити передачу з загального фонду до 

бюджету розвитку  по міській раді в сумі  458000,0 грн., а саме: 



24 

 

 за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по Програмі 

фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області на 2019-2020 роки + 49000,0 грн. 

за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по Програмі 

соціально-економічного та культурного  розвитку територій м.Бурштин та с.Вигівка на 

2019 рік (розробка робочих проектів -20000,0 грн, Нове будівництво теплової мережі до 

громадської будівлі по вул.С.Стрільців,15 в м.Бурштин Івано-Франківської області-

190000,0грн.) +210000,0 грн. 

за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» (Капітальний ремонт дорожнього 

покриття в районі провулку вулиць Петлюри-Грушевського у м.Бурштин) +199000,0 грн. 

 6.Погодити виділення коштів з фонду Бурштинської міської ради на виконання 

депутатських повноважень (кошти міського голови) : 

- на проведення заміни вікон та дверей у приміщенні вестибюля Бурштинської ЗОШ І-ІІІ 

ст.№3 в сумі 36322,0 грн. 

- на матеріальну допомогу Кицьці Вірі Юріївні для лікування сина Кицьки Юрія 

Васильовича  в сумі 5000 грн. 

Голосували про прийняття рішення № 01/68-19 в цілому. 

   «за»          -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 01/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2016 №03/20-16.  (Проект №1423) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 02/68 -19 за основу. 

 «за»            -  23 

«проти»     -  0 

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

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 02/68-19 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

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

рекомендаціями до проекту рішення: 

1.Комісії з питань бюджету та економічного розвитку (протокол від 07.02.2019 № 3): 

– формування та подальше обслуговування посиленого сертифіката відкритого ключа 

електронного підпису Державного підприємства «НАІС» для юридичних осіб та 

відділів міської ради; 

– підключення до  Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР) сектору 

реєстрації місця проживання та зняття з місця проживання фізичних осіб; 

– обслуговування програми господарського обліку виконавчого органу міської ради; 

– ліцензійне антивірусне програмне забезпечення; 

– оновлення та розвиток веб-сайту міської ради; 

– забезпечення послуг хостингу та домену електронної пошти міської ради. 

2. Комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства  

(протокол від 07.02.2019 № 3): 

– виконання поточного та капітального ремонту інженерних мереж комунальної 

інфраструктури: водопостачання, теплопостачання,водовідведення; 

– формування та подальше обслуговування посиленого сертифіката відкритого ключа 

електронного підпису Державного підприємства «НАІС» для юридичних осіб та 

відділів міської ради; 

– підключення до  Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР) сектору 

реєстрації місця проживання та зняття з місця проживання фізичних осіб; 

– обслуговування програми по господарському обліку виконавчого органу міської 

ради; 

– ліцензійне антивірусне програмне забезпечення; 

– оновлення та розвиток веб-сайту міської ради; 

– забезпечення послуг хостингута домену електронної пошти міської ради. 

Запропонувала доповнити: 

– заходи з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного 

впливу на території і об’єкти по вул.С.Стрільців,20 – 42 000,0 грн. 
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Б.Б.Рибчук - міський голова, який запропонував викласти зміни до проекту в наступній 

редакції: 

– формування та подальше обслуговування посиленого сертифіката відкритого ключа 

електронного підпису Державного підприємства «НАІС» для юридичних осіб та 

відділів міської ради; 

– підключення до  Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР) сектору 

реєстрації місця проживання та зняття з місця проживання фізичних осіб; 

– обслуговування програми погосподарського обліку виконавчого органу міської 

ради; 

– ліцензійне антивірусне програмне забезпечення; 

– оновлення та розвиток веб-сайту міської ради; 

– забезпечення послуг хостингу та домену електронної пошти міської ради; 

– заходи з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного 

впливу на території і об’єкти по вул.С.Стрільців,20 – 42 ,0 тис.грн.; 

– виконання поточного та капітального ремонту інженерних мереж комунальної 

інфраструктури: водопостачання,  теплопостачання, водовідведення. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 02/68 -19. 

  «за»             -  24 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

Голосували про прийняття рішення № 02/68-19 в цілому. 

   «за»          -  24 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 02/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

3. Інформація про роботу Комітету з управління впровадження Стратегічного плану 

соціального партнерства ДТЕК з містом Бурштин за період 2016 - 2018 роки.                    

(Проект №1501) 
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ДОПОВІДАВ:  

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

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

економічного розвитку (протокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення,  з 

питань законності та етики (протокол від 14.02.2019 № 39) про підтримку проекту рішення; 

з питань гуманітарної політики (протокол від 13.02.2019 № 3) про підтримку проекту 

рішення; земельної та з питань екології (потокол від 11.02.2019 № 3) про підтримку проекту 

рішення з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства  

(протокол від 07.02.2019 № 3): 

Комісія наголошує про необхідність дотримання положення «Про комітет з 

реалізації стратегії», де пропозиції з коригування основного тексту стратегії комітетом 

носять рекомендаційний характер та обов'язково повинні виноситися на затвердження сесії 

Бурштинської міської ради. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, щодо надання роз’яснень про фінансові 

зобов’язання.  

М.С.Назар – начальник відділу економіки та  промисловості, про соціальне 

партнерство, фінансові зобов’язання. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про контроль за роботою Комітету та 

необхідність затвердження робіт; про роботи на об’єктах ДТЕК. 

М.С.Назар – начальник відділу економіки та  промисловості, про формування 

Комітету на 2013- 2015 роки; про Стратегію 2015-2020 роки; про регламент роботи 

комітету; про розгляд рішень Комітету на сесії. 

Р.О.Джура – міський голова, про роботу Комітету. 

 І.О.Дулик – депутат міської ради, про виконання робіт на об’єктах ДТЕК за кошти 

передбачені на соціальне партнерство. 

О.В.Шаган – представник АМЕР,  про кошти витрачені на Центр громадських 

ініціатив; про підготовку питання по соціальному партнерству  на наступну сесію; про 

проекти компанії ДТЕК. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про співпрацю  Комітету та міської ради. 

О.В.Шаган – представник АМЕР, про фінансування реконструкції приміщення під 

ЦНАП. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про причини зняття з розгляду проекту №1500. 
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Р.О.Джура – міський голова, про необхідність створення комітету у новому складі. 

      Голосували про прийняття проекту рішення № 03/68 -19 за основу. 

  «за»            -  22 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 03/68-19 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про рекомендацію комісії з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарства. 

О.В.Шаган – представник АМЕР, про повноваження Комітетута процедуру 

затвердження його складу. 

І.З.Карвацький  – депутат міської ради, про роботу Комітету у 2012- 2015 роках; про 

розмежування повноважень Комітету з управління впровадження Стратегічного плану 

соціального партнерства ДТЕК з містом Бурштин та Комітету по Стратегії. 

О.В.Шаган – представник АМЕР, про Програму соціального партнерства ДТЕК з 

містом; про склад  Комітету з управління впровадження Стратегічного плану соціального 

партнерства ДТЕК з містом Бурштин та за твердження його складу виконкомом. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про фінанси,які передбачені у програмі 

соціального партнерства ДТЕК з містом. 

І.З.Карвацький  – депутат міської ради, про роботу Комітету у попередній каденції. 

І.О.Дулик  – депутат міської ради, про необхідність впливу громади на прийняття 

рішень Комітетом. 

М.В.Шкарпович – депутат міської ради з пропозицією відправити дане питання на 

до вивчення. 

Т.М.Сенчина  – депутат міської ради, про з пропозицією відправити дане питання на 

до вивчення та створення тимчасової депутатської комісії в складі: В.Є.Василик, 

І.В.Прокопів, І.Р.Харів, А.С.Процик, М.Г.Тимошик. 

А.С.Процик  – депутат міської ради, про відмову бути членом комісії. 

М.Г.Тимошик – депутат міської ради, про відмову бути членом комісії. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 03/68 -19 за рекомендацією 

комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства. 

«за»             -  10 
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«проти»      -  6 

«утрим.»     -  8 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

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

ВИСТУПИЛИ: 

Т.М.Сенчина  – депутат міської ради, про оголошення перерви за пропозицією 

фракції ВО «Батьківщина». 

Примітка в роботі пленарного засідання оголошено перерву. 

ВИСТУПИЛИ: 

Т.М.Сенчина  – депутат міської ради, про створення тимчасової депутатської комісії 

в складі: Т.М.Сенчина, В.В.Котів, В.Є.Василик, І.В.Прокопів, І.Р.Харів. 

 

Голосували про зміни до проекту рішення № 03/68 -19 за пропозицією Т.М.Сенчини. 

 «за»             -  19 

«проти»      -  2 

«утрим.»     -  3 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

Пункт 1 викласти в редакції: «Інформацію про роботу Комітету з управління 

впровадження Стратегічного плану соціального партнерства ДТЕК з містом Бурштин за 

період 2016 - 2018 роки   направити на довивчення та створити тимчасову депутатську 

комісію в складі:  

Сенчина Т.М. – депутат міської ради; 

Котів В.В. – депутат міської ради; 

Харів І.Р. – депутат міської ради; 

Прокопів І.В. – депутат міської ради; 

Василик В.Є. – депутат міської ради.» 

ВИСТУПИЛИ: 

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

необхідність створення програми взаємодії ДТЕК та міста; про рекомендацію комісії з 

питань будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства. 
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Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про погодження висновку комісії начальником 

юридичного відділу. 

І.О.Дулик  – депутат міської ради, з пропозицією доповнити проект рішення пунктом 

«Про результати роботи депутатської комісії доповісти міській раді на пленарному 

засіданні у квітні 2019 року». 

Л.І.Горват – депутат міської ради, з пропозицією доповнити проект рішення пунктом 

«Про результати роботи депутатської комісії доповісти міській раді на пленарному 

засіданні у березні 2019 року». 

Голосували про зміни до проекту рішення № 03/68 -19 за пропозицією І.О.Дулика. 

  «за»             -  13 

«проти»      -  4 

«утрим.»     -  5 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

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

Голосували про зміни до проекту рішення № 03/68 -19 за пропозицією Л.І.Горвата. 

  «за»             -  14 

«проти»      -  8 

«утрим.»     -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

Пункт 2. «Про результати роботи депутатської комісії доповісти міській раді на 

пленарному засіданні у березні 2019 року». 

Голосували про прийняття рішення № 03/68-19 в цілому. 

   «за»           -  19 

                                                        «проти»    -  2 

                                                        «утрим.»   -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 04/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

с.Вигівка на 2019 рік. (Проект №1482) 



31 

 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 04/68 -19 за основу. 

  «за»            -  23 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 04/68-19 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

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

рекомендаціями до проекту рішення: 

1. Комісії з питань бюджету та економічного розвитку (протокол від 07.02.2019 № 3): 

– пункт «Розробка робочих проектів, їх експертиза та коригування» викласти у 

редакції: 

 «Розробка робочого проекту по об’єкту «Нове будівництво теплової мережі до 

громадської будівлі по вул.С.Стрільців,15 в м.Бурштин Івано-Франківської області» та 

проходження держекспертизи»; 

– пункт «поточний ремонт ліфтів» -  (-94 843,20 грн.); 

– направити «Поточний ремонт ліфта  по вул.О.Басараб,3 (1 підїзд)» - (+94 843,20 

грн.). 

2. Комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства  

(протокол від 07.02.2019 № 3): 

– зняти з пункту 16 «Придбання матеріалів для вуличного освітлення» -528,0грн. 

– направити на виготовлення проекту (технічні умови) на зовнішнє теплопостачання 

громадської будівлі по вул.Січових Стрільців ,15 (ЦНАП) + 528,0грн. 

– пункт «Розробка робочих проектів, їх експертиза та коригування» викласти у 

редакції: 

– «Розробка робочого проекту по об’єкту «Нове будівництво теплової мережі до 

громадської будівлі по вул. С.Стрільців,15 в м.Бурштин Івано-Франківської області» 

та проходження держекспертизи»; 

– пункт  «поточний ремонт ліфтів» -  -94 843,20 грн. 

– направити «Поточний ремонт ліфта  по вул.О.Басараб,3 (1 підїзд)» - +94 843,20 грн. 

Ознайомила з пропозиціями погоджувальної ради: 
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до розділу 1. Благоустрій міст, сіл:  

1.1. зняти п. «Заміна аварійної ділянки тепломережі вздовж огорожі ДНЗ №3 «Сонечко» №3 

та вул.Шухевича,6» - -190 000,0 грн. 

1.2. направити на п. «Нове будівництво теплової мережі до громадської будівлі по 

вул.С.Стрільців,15 в м.Бурштин Івано-Франківської області» - 190 000,0 грн. 

1.3. зняти п. «Поточний ремонт доріг» - -199 000,0 грн. 

1.4. направити на п. «Капітальний ремонт дорожнього покриття в районі провулку вулиць 

Петлюри-Грушевського у м.Бурштин» - 199 000,0 грн. 

1.5. зняти п.«Капремонт доріг (в т.ч. співфінансування)» - - 500 000,0 грн. 

 

Запропонував викласти зміни до проекту в наступній редакції: 

– зняти пункт «Заміна аварійної ділянки тепломережі вздовж огорожі ДНЗ №3 

«Сонечко» та вул. Шухевича,6» - -190 000,0 грн.; 

– направити на пункт  «Нове будівництво теплової мережі до громадської будівлі по 

вул.С.Стрільців,15 в м.Бурштин Івано-Франківської області» - 190 000,0 грн.; 

– зняти пункт  «Поточний ремонт доріг» - -199 000,0 грн.; 

– направити на пункт  «Капітальний ремонт дорожнього покриття в районі провулку 

вулиць Петлюри-Грушевського у м.Бурштин» - 199 000,0 грн.; 

– зняти пункт «Капремонт доріг (в т.ч. співфінансування)» - - 500 000,0 грн.; 

– зняти з пункту 16 «Придбання матеріалів для вуличного освітлення» - -528,0 грн.; 

– направити на розробку технічних  умов для виготовлення проекту на зовнішнє   

теплопостачання громадської будівлі по вул.Січових Стрільців ,15 - 528,0 грн.; 

– пункт  «Розробка робочих проектів, їх експертиза та коригування» викласти у 

редакції: «Розробка робочого проекту по об’єкту «Нове будівництво теплової мережі 

до громадської будівлі по вул. С.Стрільців,15 в м.Бурштин Івано-Франківської 

області» та проходження держекспертизи»; 

– зняти з пункту  «поточний ремонт ліфтів» -  -94 843,20 грн.; 

– направити на пункт «Поточний ремонт ліфта  по вул.О.Басараб,3 (1 підїзд)» -                                   

94 843,20 грн. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 04/68 -19. 

  «за»             -  22 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

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

Голосували про прийняття рішення № 04/68-19 в цілому. 

   «за»           -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 04/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

бюджету за 4 квартал 2018 року (Проект №1483) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

економічного розвитку (протокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення, з 

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

07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення, з питань законності та етики (протокол від 

14.02.2019 № 39) про підтримку проекту рішення; з питань гуманітарної політики 

(протокол від 13.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення; земельної та з питань 

екології (потокол від 11.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 05/68-19 в цілому. 

  «за»           -  24 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 05/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

6. Про роботу комісії з питань бюджету та економічного розвитку за 2018 рік. (Проект 

№1425) 

ДОПОВІДАВ:  

         Т.М.Сенчина  – заступник голови комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку, якиа проінформувала про роботу комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку за 2018 рік, ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями до проекту 
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рішення комісії з питань бюджету та економічного розвитку (потокол від 07.02.2019 № 3) 

про підтримку проекту рішення.     

Голосували про прийняття рішення № 06/68-19 в цілому. 

   «за»           -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 06/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

7. Про роботу комісії з питань гуманітарної політики за 2018 рік. (Проект №1426) 

 

ДОПОВІДАВ:  

І.М.Мазур – голова комісії з питань гуманітарної політики, яка проінформувала про 

роботу комісії з питань гуманітарної політики за 2018 рік, ознайомила з проектом рішення 

та рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань гуманітарної політики  (потокол від 

13.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 07/68-19 в цілому. 

  «за»           -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 07/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

8. Про роботу комісії земельної та з питань екології за 2018 рік. (Проект №1427) 

ДОПОВІДАВ:  

         І.З.Карвацький – голова комісії земельної та з питань екології, який проінформував 

про  роботу комісії земельної та з питань екології за 2018 рік , ознайомив з проектом 

рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісії земельної та з питань екології 

(потокол від 11.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 08/68-19 в цілому. 

  «за»           -  23 

                                                        «проти»    -  0 

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

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 08/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

9. Про роботу комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – комунального 

господарства за 2018 рік. (Проект №1428) 

ДОПОВІДАВ:  

Т.Д.Попик – голова комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства, який проінформував про  роботу комісії з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарства за 2018 рік , ознайомив з проектом 

рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісії з питань будівництва, архітектури 

та житлово – комунального господарства (потокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку 

проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 09/68-19 в цілому. 

   «за»           -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 09/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

10. Про роботу комісії з питань законності та етики за 2018 рік. (Проект №1429) 

ДОПОВІДАВ:  

Л.І.Горват – голова комісії з питань законності та етики, який проінформував про  

роботу комісії з з питань законності та етики за 2018 рік, ознайомив з проектом рішення та 

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

07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 10/68-19 в цілому. 

  «за»           -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 10/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 
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11. Про виконання плану  роботи  Бурштинської  міської ради за 2018 рік. (Проект №1431) 

ДОПОВІДАВ:  

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який проінформував про  виконання плану  

роботи  Бурштинської  міської ради за 2018 рік, ознайомив з проектом рішення та 

рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення, з питань будівництва, 

архітектури та житлово – комунального господарства  (протокол від 07.02.2019 № 3) про 

підтримку проекту рішення, з питань законності та етики (протокол від 14.02.2019 № 39) 

про підтримку проекту рішення; з питань гуманітарної політики (протокол від 13.02.2019 № 

3) про підтримку проекту рішення; земельної та з питань екології (потокол від 11.02.2019 № 

3) про підтримку проекту рішення. 

     Голосували про прийняття рішення № 11/68-19 в цілому. 

   «за»           -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 11/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

12. Про затвердження  граничної чисельності закладів культури м. Бурштин та                           

с. Вигівка. (Проект №1504) 

ДОПОВІДАВ:  

Т.М.Зорій – начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків, яка 

ознайомила з проектом рішення. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 12/68 -19 за основу. 

 «за»            -  23 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 12/68-19 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив з рекомендаціями до проекту 

рішення комісії з питань бюджету та економічного розвитку (потокол від 07.02.2019 № 3): 
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– п. Бурштинська міська дитяча музична школа «викладач-інструменталіст» – 

замінити 39 шт. од. на 45,3 шт.од., «концертмейстер» - 4 шт.од. 

– п. Будинок культури ім. Т.Г. Шевченка: «керівник чоловічої хорової капели «Дзвін» 

- 0,5 шт.од. 

О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, яка надала роз’яснення щодо 

рекомендацій комісії.  

Р.О.Джура - міський голова, про необхідність 1 шт.од. керівника чоловічої хорової 

капели «Дзвін»  

 Голосували про зміни до проекту рішення № 12/68 -19  згідно рекомендацій комісії з 

питань бюджету та економічного розвитку. 

 «за»             -  23 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

– п. Бурштинська міська дитяча музична школа «викладач-інструменталіст» – 

замінити 39 шт. од. на 45,3 шт.од., «концермейстер» - 4 шт.од. 

– п. Будинок культури ім. Т.Г. Шевченка: «керівник чоловічої хорової капели «Дзвін» 

- 0,5 шт.од. 

Голосували про прийняття рішення № 12/68-19 в цілому. 

   «за»           -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 12/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

13. Про внесення змін та введення в штат  структури відділу соціального захисту населення 

Бурштинської міської ради посади головного спеціаліста.(Проект №1453) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

економічного розвитку (потокол від 07.02.2019 № 3) про не погодження проекту рішення; з 
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питань законності та етики (протокол від 14.02.2019 № 39) про підтримку проекту рішення; 

рекомендацією погоджувальної ради ввести посаду спеціаліста І категорії. 

ВИСТУПИЛИ: 

         Р.О.Джура - міський голова, про зростання заробітної плати на 300 грн. 

Т.М.Сенчина  – депутат міської ради, про надання інформації щодо посадових 

обов’язків спеціаліста І категорії; про уточнення суми коштів необхідної для фінансування 

даної посади. 

О.І.Петровська – начальник фінансового відділу, надала інформацію про зростання 

витрат на 20 тис.грн.  

І.М.Мазур – голова комісії з питань гуманітарної політики, про розгляд питання на 

комісії та не прийняття рішення комісією. 

      Голосували про прийняття проекту рішення № 13/68 -19 за основу. 

  «за»            -  23 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 13/68-19 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 13/68 -19. 

 «за»             -  23 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

1.Назву проекту рішення викласти в редакції: «Про внесення змін та введення в штат  

структури  відділу соціального захисту населення Бурштинської  міської ради посади 

спеціаліста І категорії ». 

  2.В пункті 1 підпункт 2 викласти в редакції: «ввести в штат відділу соціального 

захисту населення Бурштинської міської ради  посаду спеціаліста І категорії з питань 

учасників  АТО та ООС». 

Голосували про прийняття рішення № 13/68-19 в цілому. 

   «за»          -  23 

                                                        «проти»    -  0 
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                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 13/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

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

затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її 

виконавчих органів».(Проект №1463) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

14.02.2019 № 39) про підтримку проекту рішення; з питань гуманітарної політики 

(протокол від 13.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення; з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 07.02.2019 № 3):  

І.Апарат міської ради та виконавчого комітету 

п.1.3. Загальний відділ 

Вивести посаду 

- секретар - друкарки - 1шт.од. 

ІІ. Відділи та інші виконавчі органи 

п.2.16. Архіваріус 

Вивести посаду 

- архіваріуса – 1шт.од. 

п.2.16.Архівний відділ 

Ввести посаду 

- начальника відділу -1 шт.од. 

- спеціаліста І категорії -1 шт. од. 

Та доповнити: 

2.п.2.18 замінити Центр надання адміністративних послуг на «Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг»». 

3.п.2.21. Відділ економіки і промисловості 

Вивести посаду  

-головний спеціаліст з прав споживачів і торгівлі. 

П.1.2. Бухгалтерська служба 

Ввести посаду 

-головний спеціаліст. 
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Ознайомила з рекомендаціями погоджувальної ради про погодження проекту рішення та 

внесення змін: 

І.Апарат міської ради та виконавчого комітету  

 п.1.3. Загальний відділ 

Вивести посаду 

- секретар - друкарки - 1шт.од. 

 

п.1.4.Організаційний відділ 

Вивести посаду 

- спеціаліста І категорії  - 1шт.од. 

Ввести посаду 

- провідного спеціаліста – 1шт.од. 

 

п.1.6. Юридичний відділ 

Вивести посаду 

- спеціаліста І категорії  - 1шт.од. 

Ввести посаду 

- головного спеціаліста – 1шт.од. 

 

ІІ. Відділи та інші виконавчі органи 

п.2.16. Архіваріус 

Вивести посаду 

- архіваріуса – 1шт.од. 

 

п.2.16.Архівний відділ  

Ввести посаду 

-  начальника відділу -1 шт.од. 

-  архіваріус -1 шт.од. 

 

п.2.1. Відділ економіки і промисловості 

Вивести посаду  

головний спеціаліст з прав споживачів і торгівлі. 

 

п.1.2. Бухгалтерська служба 
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Ввести посаду 

головний спеціаліст. 

 

п.2.18 Центр надання адміністративних послуг перейменувати  на «Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг»». 

 

Вивести посаду  

– керівника центру -1 шт. од. 

Ввести посаду 

 – начальник відділу -  1 шт. од. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура - міський голова, доручила керуючому справами виконкому підготувати 

інформацію щодо кількісного складу виконавчого апарату міської ради за 2016-2018 роки. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про необхідність створення архіву. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про необхідність покращення умов праці 

відділів виконавчого апарату. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про необхідність реорганізації відділів 

виконавчого апарату до вересня 2019 року. 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про надання інформації щодо кількісного 

складу виконавчого апарату міської ради. 

Р.О.Джура - міський голова, про професійність працівників виконавчого апарату 

міської ради. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 14/68 -19 за основу. 

   «за»            -  21 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 14/68-19 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 14/68 -19. 

 «за»             -  21 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

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

п.2.16.Архівний відділ  

Ввести посаду 

-  начальника відділу -1 шт.од. 

-  архіваріус -1 шт.од. 

 

п.2.18 Центр надання адміністративних послуг перейменувати  на «Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг»». 

 

Вивести посаду  

- керівника центру -1 шт. од. 

Ввести посаду 

 - начальник відділу -  1 шт. од. 

 

п.2.1. Відділ економіки і промисловості 

Вивести посаду  

головний спеціаліст з прав споживачів і торгівлі. 

 

п.1.2. Бухгалтерська служба 

Ввести посаду 

головний спеціаліст. 

 

Голосували про прийняття рішення № 14/68-19 в цілому. 

   «за»          -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 14/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

15. Про затвердження Положення про веб-сайт Бурштинської міської ради. (Проект №1492) 

 

ДОПОВІДАВ: 

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

та рекомендацією до проекту рішення комісії з питань гуманітарної політики (протокол від 

13.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 15/68-19 в цілому. 
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    «за»          -  23 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 15/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

16. Про затвердження Протоколу № 1 від 16.01.2019 засідання конкурсної комісії щодо 

проведення конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на 

території міста Бурштин і села Вигівка. (Проект №1498) 

ДОПОВІДАВ:  

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

комунального майна, яка ознайомила з проектом рішення та рекомендацією до проекту 

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

(протокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 16/68-19 в цілому. 

  «за»           -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 16/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

17. Про фінансово-господарську діяльність КП «Капітальне будівництво Бурштинської 

міської ради» за 2018 рік. (Проект №1486) 

ДОПОВІДАВ:  

І.М.Туз – директор КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради», який 

проінформував про фінансово-господарську діяльність КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради» за 2018 рік, ознайомив з проектом рішення та рекомендаціями 

до проекту рішення комісій з питань бюджету та економічного розвитку (протокол від 

07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення, з питань будівництва, архітектури та 

житлово – комунального господарства  (протокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку 

проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 17/68-19 в цілому. 

   «за»         -    21 
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                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 17/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

18. Про виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка за 2018 рік. (Проект №1499) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

економічного розвитку (протокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення, з 

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

07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 18/68-19 в цілому. 

   «за»           -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 18/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

19. Про виконання  Програми залучення інвестицій в економіку м. Бурштина на 2018-2020 

роки за 2018 рік.(Проект №1467) 

ДОПОВІДАВ:  

Я.С.Штогрин – головний спеціаліст з міжнародної співпраці та інвестиційної 

діяльності, яка ознайомила з проектом рішення та рекомендацією до проекту рішення 

комісії з питань бюджету та економічного розвитку (протокол від 07.02.2019 № 3) про 

підтримку проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура - міський голова, про можливе залучення коштів із ДФРР на проведення 

робіт по утепленню  лікарняного корпусу. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про роботу головного спеціаліста з міжнародної 

співпраці та інвестиційної діяльності. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про необхідність покращення роботи по 

залученню інвестицій та навела приклад міста Долина. 
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Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про умови які передували залученню інвестицій 

у місто Долина. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про відповідальність депутатів за залучення 

інвестицій. 

Голосували про прийняття рішення № 19/68-19 в цілому. 

   «за»           -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 19/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

20. Звіт про виконання міської цільової «Програми соціального захисту і підтримки дітей-

сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, захисту їх  житлових прав,    

попередження   дитячої бездоглядності  та   безпритульності   на  2016-2020 роки» у 

2018  році. (Проект №1430) 

ДОПОВІДАВ:  

С.О.Козар – начальник служби у справах дітей, яка ознайомила з проектом рішення 

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

(протокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення, з питань гуманітарної 

політики (протокол від 13.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 20/68-19 в цілому. 

   «за»          -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 20/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

21. Про виконання міської цільової  соціальної програми «Молодь Бурштина» на 2017 – 

2020 роки за  2018 рік.(Проект №1433) 

ДОПОВІДАВ:  

М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту, яка ознайомила з проектом 

рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань бюджету та економічного 
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розвитку (протокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення, з питань 

гуманітарної політики (протокол від 13.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 21/68-19 в цілому. 

   «за»           -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 21/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

22. Про виконання міської цільової соціальної програми «Розвитку фізичної культури і 

спорту в м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки» за 2018 рік.(Проект №1447) 

ДОПОВІДАВ:  

М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту, яка ознайомила з проектом 

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

розвитку (протокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення, з питань 

гуманітарної політики (протокол від 13.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 22/68-19 в цілому. 

  «за»           -  22 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 22/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

23. Про виконання міської цільової соціальної програми «Оздоровлення і відпочинку дітей 

та учнівської молодів м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки» за 2018 рік.(Проект 

№1448) 

ДОПОВІДАВ:  

М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту, яка ознайомила з проектом 

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

розвитку (протокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення, з питань 

гуманітарної політики (протокол від 13.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 23/68-19 в цілому. 

  «за»           -  21 

                                                        «проти»    -  0 
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                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 23/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

24. Про виконання програми фінансової підтримки громадської організації «Бурштинська 

міська федерація футболу» за 2018 рік.(Проект №1454) 

ДОПОВІДАВ:  

М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту, яка ознайомила з проектом 

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

розвитку (протокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення, з питань 

гуманітарної політики (протокол від 13.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 24/68-19 в цілому. 

   «за»           -  20 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 24/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

25. Про виконання програми розвитку та фінансової підтримки громадської організації 

фізкультурно-спортивного спрямування НФК «Бурштин» за 2018 рік.(Проект №1455) 

ДОПОВІДАВ:  

М.С.Козар – начальник відділу у справах молоді і спорту, яка ознайомила з проектом 

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

розвитку (протокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення, з питань 

гуманітарної політики (протокол від 13.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про надання інформації щодо залучених у 2018 

році коштів. 

Р.О.Джура - міський голова, про засновників та фінансування. 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про активну роботу відділу у справах молоді і 

спорту . 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про відсотковий внесок засновників на 

фінансування НФК «Бурштин». 

Голосували про прийняття рішення № 25/68-19 в цілому. 
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  «за»           -  21 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 25/68 -19  в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура - міський голова, про залучення М.С.Козар коштів в сумі 200 тис.грн. від 

депутата  Верховної Ради України Шкварилюка. 

Примітка. В роботі пленарного засідання оголошено перерву. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура - міський голова, про необхідність внесення змін у склад лічильної 

комісії першого пленарного засідання  68 сесії.  

СЛУХАЛИ: Про зміни в склад лічильної комісії першого пленарного засідання 68 сесії. 

ДОПОВІДАВ: 

Л.І.Петровська – депутат міської ради, яка запропонувала доповнити  персональний 

склад лічильної комісії: 

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

Голосували про зміни в  склад лічильної комісії першого                   

пленарного засідання 68 сесії. 

     «за»            -  16 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  1 

                                     (Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести в склад лічильної комісії першого пленарного засідання 68 сесії 

депутата міської ради М.В.Шкарповича. 

СЛУХАЛИ: 

26. Про виконання заходів «Програми соціального захисту населення міста Бурштин та села 

Вигівка на 2018-2020 роки» у 2018 році. (Проект №1449) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

економічного розвитку (протокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення, з 

питань гуманітарної політики (протокол від 13.02.2019 № 3) про підтримку проекту 

рішення. 
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Голосували про прийняття рішення № 26/68-19 в цілому. 

  «за»           -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 26/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

27. Про виконання заходів «Міської цільової програми підтримки громадських організацій  

на 2018-2020 роки» у 2018 році. (Проект №1450) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

економічного розвитку (протокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення, з 

питань гуманітарної політики (протокол від 13.02.2019 № 3) про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 27/68-19 в цілому. 

   «за»          -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 27/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

28. Про виконання заходів «Програми соціальної підтримки сімей загиблих і постраждалих 

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

лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних  органів, 

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

формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

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

Антитерористичній операції в районах її проведення на 2018-2020 роки» у 2018 році. 

(Проект №1451) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

економічного розвитку (протокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення, з 
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питань гуманітарної політики (протокол від 13.02.2019 № 3) про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 28 /68-19 в цілому. 

  «за»          -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 28/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

29. Про виконання  Програми фінансового забезпечення правової роботи Бурштинської 

міської ради  Івано – Франківської області на 2018 рік в особі юридичного відділу. 

(Проект №1456) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

(протокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення, з питань законності та етики 

(протокол від 14.02.2019 № 39) про підтримку проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, про надання інформації щодо результатів участі 

юридичного відділу у судових засіданнях. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, який ознайомив із роботою 

юридичного відділу (інформація додається); про необхідність заповнення е-декларацій 

депутатами. 

Голосували про прийняття рішення № 29/68-19 в цілому. 

  «за»           -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 29/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

30. Звіт про виконання Програми розвитку туризму м. Бурштин за 2018 рік.(Проект №1458) 

ДОПОВІДАВ:  

   Г.О.Пендерецька – головний спеціаліст відділу культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків, яка ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісій 
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з питань бюджету та економічного розвитку (протокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку 

проекту рішення, з питань гуманітарної політики (протокол від 13.02.2019 № 3) про 

підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 30 /68-19 в цілому. 

  «за»          -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 30/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

31. Звіт про виконання Програми фінансової підтримки культурно-просвітницького 

товариства «Дзвін» м. Бурштин за 2018 рік. (Проект №1459) 

ДОПОВІДАВ:  

   Г.О.Пендерецька – головний спеціаліст відділу культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків, яка ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісій 

з питань бюджету та економічного розвитку (протокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку 

проекту рішення, з питань гуманітарної політики (протокол від 13.02.2019 № 3) про 

підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 31 /68-19 в цілому. 

  «за»          -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 31/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

32. Звіт про виконання Програми розвитку галузі культури м. Бурштин та с. Вигівка за 2018 

рік.(Проект №1460) 

ДОПОВІДАВ:  

   Г.О.Пендерецька – головний спеціаліст відділу культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків, яка ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісій 

з питань бюджету та економічного розвитку (протокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку 
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проекту рішення, з питань гуманітарної політики (протокол від 13.02.2019 № 3) про 

підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 32 /68-19 в цілому. 

  «за»          -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 32/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

33. Звіт про виконання  Програми духовного розвитку м. Бурштин та с. Вигівка за 2018 рік. 

(Проект №1461) 

ДОПОВІДАВ:  

Г.О.Пендерецька – головний спеціаліст відділу культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків, яка ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями до проекту рішення комісій 

з питань бюджету та економічного розвитку (протокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку 

проекту рішення, з питань гуманітарної політики (протокол від 13.02.2019 № 3) про 

підтримку проекту рішення. 

  Голосували про прийняття рішення № 33 /68-19 в цілому. 

 

  «за»          -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 33/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

34. Про звіт про виконання Програми розвитку освіти міста Бурштина та села Вигівки на 

2018 рік. (Проект №1462) 

ДОПОВІДАВ:  

Н.Ю.Кицела – заступник міського голови, яка ознайомила з проектом рішення та 

рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення, з питань гуманітарної 

політики (протокол від 13.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 
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В.Є.Василик – депутат міської ради, з пропозицією преміювати на 100% начальника 

відділу освіти і науки І.С.Томин, вчителя Бурштинського НВК Р.С.Лащ за проведений 

освітянський форум. 

Р.О.Джура - міський голова, про підтримку пропозиції. 

Голосували про прийняття рішення № 34 /68-19 в цілому. 

  «за»          -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 34/68 -19  в цілому (рішення додається). 

 СЛУХАЛИ: 

35. Про виконання програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками та 

грошовими винагородами до Грамот Бурштинської міської ради та виконавчого 

комітету на 2017 – 2019 роки.(Проект №1464) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

(протокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення, з питань гуманітарної 

політики (протокол від 13.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура - міський голова, про необхідність коштів на ремонт автомобіля для 

потреб АТО. 

Голосували про прийняття рішення № 35/68-19 в цілому. 

  «за»          -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 35/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

36. Про виконання «Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації 

території  м. Бурштин  та с. Вигівка на 2018-2020 роки» за 2018 рік. (Проект №1484) 

ДОПОВІДАВ:  
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Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування та архітектури, яка ознайомила з 

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

економічного розвитку (потокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення; з 

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

07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 36/68-19 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  1 

 (Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 36/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

37. Про виконання «Програми містобудівного кадастру та створення служби 

містобудівного кадастру на території Бурштинської міської ради на 2015-2019 роки» за 

2018 рік.(Проект №1485) 

ДОПОВІДАВ:  

Т.І.Білоока – начальник сектору містобудування та архітектури, яка ознайомила з 

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

економічного розвитку (потокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення; з 

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

07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про надання інформації щодо діяльності 

О.С.Дмитріва.  

О.С.Дмитрів – спеціаліст  І категорії  сектору містобудування та архітектури, про 

занесення даних в містобудівний кадастр. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про прозорість роботи ради; про перспективу 

реалізації програми до кінця 2019 року. 

Р.О.Джура – міський голова, про професійність працівників. 

І.З.Карвацький – депутат міської ради, про надання інформації щодо потреб для 

закінчення програми у 2019 році. 

      Голосували про прийняття рішення № 37/68-19 в цілому. 

  «за»            -  17 



55 

 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  1 

 (Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 37/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

38. Інформація про стан виконання  Програми фінансового забезпечення на виготовлення 

проектно-кошторисної документації, технічних завдань для виконання загально-

будівельних робіт в м. Бурштин та с. Вигівка за 2018 рік.(Проект №1487) 

ДОПОВІДАВ:  

І.М.Туз – директор КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради», який 

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

бюджету та економічного розвитку (потокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту 

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

(потокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 38/68-19 в цілому. 

   «за»           -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 38/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

39. Інформація про стан виконання Програми «Фінансова підтримка КП «Капітальне 

будівництво Бурштинської міської ради» в 2018 році. (Проект №1488) 

ДОПОВІДАВ:  

І.М.Туз – директор КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради», який 

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

бюджету та економічного розвитку (потокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту 

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

(потокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 39/68-19 в цілому. 

   «за»           -  18 

                                                        «проти»    -  0 

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

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 39/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

40. Про виконання «Комплексної програми профілактики злочинності на 2016-2018 

роки».(Проект №1489) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

до проекту рішення комісії з питань законності та етики (протокол від 14.02.2019 № 39) про 

підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 40/68-19 в цілому. 

  «за»          -   18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 40/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

41. Про виконання програми «Безпечне місто 2017-2019 роки» за 2018 рік. (Проект №1490) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

до проекту рішення комісії з питань законності та етики (протокол від 14.02.2019 № 39) про 

підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 41/68-19 в цілому. 

  «за»          -   18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 41/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

42. Про виконання Програми фінансування мобілізаційних заходів населення та заходів з 

територіальної оборони за 2018 рік (Проект №1491) 
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ДОПОВІДАВ:  

ДОПОВІДАВ:  

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

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

до проекту рішення комісії з питань законності та етики (протокол від 14.02.2019 № 39) про 

підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 42/68-19 в цілому. 

  «за»          -   18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 42/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

43. Про виконання Міської програми «Відкрите місто - влада для людей» за 2017-2018 

роки.  (Проект №1493) 

ДОПОВІДАВ:  

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

рекомендаціями до проекту рішення комісій з питань бюджету та економічного розвитку 

(протокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення, з питань гуманітарної 

політики (протокол від 13.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 43/68-19 в цілому. 

  «за»          -   18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 43 /68 -19  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

44. Про виконання «Програми фінансового забезпечення апарату управління Бурштинської 

міської ради на 2018 рік».(Проект №1494) 

ДОПОВІДАВ:  
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         І.Я.Рибчук – головний спеціаліст відділу економіки та  промисловості, яка ознайомила 

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

економічного розвитку (потокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення. 

Запронувала інформацію  про виконання «Програми фінансового забезпечення 

апарату управління Бурштинської міської ради на 2018 рік» викласти в редакції (текст 

додається). 

Голосували про прийняття проекту рішення № 44/68 -19 за основу. 

«за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 44/68-19 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 44/68 -19. 

«за»             -  16 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

Голосували про прийняття рішення № 44/68-19 в цілому. 

  «за»         -    16 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 44/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

45. Про виконання «Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті 

Бурштин на 2018-2020 роки».(Проект №1495) 

ДОПОВІДАВ:  

         І.Я.Рибчук – головний спеціаліст відділу економіки та  промисловості, яка ознайомила 

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

економічного розвитку (потокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 45/68-19 в цілому. 

 «за»           -  16 



59 

 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 45/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

46. Про доповнення заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті 

Бурштин на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням ради № 14/44-18 від 26.01.2018. 

(Проект №1502) 

ДОПОВІДАВ:  

         І.Я.Рибчук – головний спеціаліст відділу економіки та  промисловості, яка ознайомила 

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

економічного розвитку (потокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення. 

Запронувала доповнення заходів Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у місті Бурштин на 2018-2020 роки викласти в редакції (текст додається). 

 

Голосували про прийняття проекту рішення № 46/68 -19 за основу. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 46/68-19 прийняти за основу. 

  Голосували про зміни до проекту рішення № 46/68 -19. 

  «за»             -  17 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

Примітка. Незавершена процедура голосування по даному питанню. 

СЛУХАЛИ: 

47. Про виконання Програми про дольову участь співвласників у поточному та 

капітальному ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин на 2018 рік. (Проект 

№1496) 

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

комунального майна, яка ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями до проекту 

рішення комісії з питань бюджету та економічного розвитку (потокол від 07.02.2019 № 3) 

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

комунального господарства  (потокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 47/68-19 в цілому. 

   «за»           -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 47/68 -19  в цілому (рішення додається). 

  СЛУХАЛИ: 

48. Про виконання Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках м. Бурштин на 2018 рік. (Проект №1497) 

ДОПОВІДАВ:  

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

комунального майна, яка ознайомила з проектом рішення та рекомендаціями до проекту 

рішення комісії з питань бюджету та економічного розвитку (потокол від 07.02.2019 № 3) 

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

комунального господарства  (потокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 48/68-19 в цілому. 

   «за»           -  18 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 48/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

49. Про виконання заходів «Програми функціонування Центру надання адміністративних 

послуг м.Бурштина на 2018 рік». (Проект №1434) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

економічного розвитку (протокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення, з 
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питань гуманітарної політики (протокол від 13.02.2019 № 3) про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 49/68-19 в цілому. 

   «за»           -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 49/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

50. Про виконання у 2018 році «Цільової програми у галузі розвитку земельних відносин на 

території Бурштинської міської ради на 2017-2020 роки». (Проект №1466) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

економічного розвитку (протокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення, з 

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

07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення, земельної та з питань екології (потокол від 

11.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 50/68-19 в цілому. 

                                                         «за»          -  15 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 50/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

51. Про виконання Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  у 2018 році. 

(Проект №1432) 

ДОПОВІДАВ:  

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

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

економічного розвитку (протокол від 07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення, з 

питань будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства  (протокол від 
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07.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення, земельної та з питань екології (потокол від 

11.02.2019 № 3) про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 51/68-19 в цілому. 

                                                         «за»          -  16 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 51/68 -19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

52. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2019 

рік».(Проект №1465) 

ДОПОВІДАВ:  

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

проектом рішення та рекомендацією до проекту рішення спільного засідання комісій з 

питань бюджету та економічного розвитку, з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства, земельної та з питань екології (потокол від 14,17.01.2019 № 8) 

про підтримку проекту рішення. 

Запропонував внести зміни : 

Пункт 2 « Заходи з озеленення»:  «зняти вул. В. Стуса 50,0 тис.грн.» направити на 

пункт 3 «Проведення заходів з захисту від підтоплення і  затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого 

рівня їх негативного впливу на території і об’єкти»: «провулок вулиць Петлюри – 

Грушевського 50,0 тис.грн.» 

Голосували про прийняття проекту рішення № 52/68 -19 за основу. 

   «за»            -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 52/68-19 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 52/68 -19. 

   «за»             -  15 

«проти»      -  0 
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«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

Пункт 2 «Заходи з озеленення»:  «зняти вул. В. Стуса 50,0 тис.грн.» направити на 

пункт 3 «Проведення заходів з захисту від підтоплення і  затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого 

рівня їх негативного впливу на території і об’єкти»: «провулок вулиць Петлюри – 

Грушевського 50,0 тис.грн.» 

Голосували про прийняття рішення № 52/68-19 в цілому. 

                                                         «за»         -  15 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ:  прийняти рішення № 52/68 -19  в цілому (рішення додається). 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

                            


